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Sammanfattning
Denna uppsats handlar om landskap och planering, mer bestämt om olika landskapssyner 
och hur de återspeglas i planeringens beslutsunderlag. 

Planerare och medborgare tenderar att värdera landskap och platser olika. Enligt 
landskapskonventionen ska landskapsanalys genomföras av både medborgare och 
expertgrupper för att skapa en övergripande bild över hur landskap betraktas och värderas 
(Europarådet, 2008:31). Från landskapskonventionen (Europarådet, 2008:43) ställs krav 
på att alla synsätt av vad landskap är ska inkluderas i landskapsplanering. Vilket i sin tur 

uppsats syftar till att undersöka olika idéer om vad landskap är och kan vara, och hur dessa 
kan återspeglas i planeringens beslutsunderlag. 

Genom sammansättning av lämpliga metoder har vi utformat en landskapsvandring med 
syfte att ta reda på hur landskap konstrueras när det erfars. Vandringen har genomförts 
med planerare i Simrishamn kommun och intervjuer därifrån utgör en del av det 
empiriska materialet. Den andra delen utgörs av en dokumentstudie av styrdokument 
från Simrishamns kommun och Skåne länsstyrelse med syfte att undersöka hur landskap 
konstrueras i planeringsdokument. 

I tidigare forskning inom området framgår att landskapet präglas av pluralitet och 

landskapsplanering (Butler, 2014:13). Genom att undersöka hur planerare konstruerar 

i landskapsplaneringen.

I uppsatsens analysdel diskuteras det empiriska materialet och kategoriseras utifrån 

Vidare svarar vi på uppsatsens frågeställning angående hur landskap konstrueras när det 
erfars och i planeringens styrdokument. 

Nyckelord: landskap, diskursanalys, diskursteori, landskapsanalys, metod för 
landskapsanalys, landskapsplanering, erfara landskap
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1. Inledning
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1.1. Problemformulering
Denna uppsats tar sin början när vi tillfrågades av Simrishamn kommun i Skåne att göra 
en landskapsanalys vars syfte var att fokusera på landskapets mjuka värden, det som vi 
senare skulle karakterisera som “att erfara landskapet”. Vi ställde oss då frågan; hur kan 
man analysera och beakta hur människor erfar landskap?

Vi sökte först svaret i den europeiska landskapskonventionen (ELK), vilken är en 

frågor som rör förvaltning, planering och utveckling av landskap. Sverige är ett av 38 

innebär att nationen ska öka medvetenhet om landskapets olika värden och betydelse 
bland allmänheten och offentliga myndigheter, samt utveckla en helhetssyn av landskapets 
värden och förvaltning av dessa (Riksantikvarieämbetet, 2015). I rekommendationerna 
till landskapskonventionen framhålls vikten av att beakta både den sinnliga, som till 
exempel den visuella, auditiva, lukt, taktila och smak och den emotionella uppfattningen 
om landskap (Europarådet, 2008:31,43). Alltså ska även mjuka värden, eller värden som 
kommer ur att erfara landskap, inkluderas i svensk landskapsplanering. Det uttrycks dock 

uppfattningar om landskap (Europarådet, 2008:41). Dessa metodologiska brister beror 
på vilka olika perspektiv eller idéer som präglar konstruktionen av landskap, något som 
beskrivs nedan.

Hur kan planerare fånga hur en plats erfars? Forskaren Andrew Butler (2014:53) menar 
att fram till 2000-talet utfördes analyser av landskap enbart av professionella, vilket var 
effektivt men ledde till att visuella värden reproducerades och det saknades perspektiv 
som visar hur landskap gemenligen förstås. Metoden landskapskaraktärsanalys (engelska; 
Landscape Character Assessment, LCA) växte fram under 2000-talet och blev det 
vanligaste verktyget för att implementera ELK (Butler, 2014:14). LCA växte fram med 
löftet om att vara en metod som går längre än att förstå landskap som visuellt eller fysisk 
utan metoden innefattar även att landskap förstås genom samband mellan människor och 
platser (Butler, 2014:54). Landskapskaraktärsanalys framställs därför som en metod som 
kan fånga upp de mjuka värden som vi sökte efter i svensk landskapsplanering. Det visade 
sig dock snart att landskapskaraktärsanalysen lovade mycket mer än den faktiskt gav. I 
själva verket är LCA en expertmetod som premierar fysiska och visuella perspektiv av 
landskap, detta på bekostnad av ekologiska och sociala processer som formar landskap 
(Butler, 2014:54; Schibbye & Pålstam, 2001:27). Avslutningsvis understryker Butler 
(2014:55) att landskapskaraktärsanalys framhåller vikten av att se landskap som holistiskt, 

visuellt, fysiskt och statiskt. Landskapskaraktärsanalys är därigenom inte en metod som 
kan öppna upp för att alternativa värden beaktas i svensk landskapsplanering utan det 
behövs även alternativa metoder för att fånga upp dessa värden.

Forskaren Robert Olwig (2000) för en diskussion kring varför metoder för 
landskapsplanering saknar mjuka värden som sinnliga och erfarna upplevelser. Istället 
premieras ett utifrånperspektiv där landskapet representeras visuellt, genom en bild eller 
vy. Att representera landskapet som något visuellt har sitt ursprung i landskapsmålningar 

lantmäteri (Olwig, 2000:39).
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Landskapsplaneringen har traditionellt använt samma representationsprinciper som 
kartografen, lantmätaren och landskapsmålaren, detta genom att använda Ptolemaios 
geocentriska världsbild där representationer ritas efter en rumslig avgränsning (Olwig, 
2000:46). Inom landskapsplanering används fortfarande geografiska kartor för att 
representera landskap och det är ofta i geometriska former landskapet blir värderat. Ett 
exempel är när ett landskap kategoriseras i olika väderstreck, vilka ges olika betydelse 
(skogslandskap, kulturlandskap, åkerlandskap etcetera). Ett landskap likställs i 
landskapsplanering i stor utsträckning med en kartas avgränsning (Olwig, 2000:44). Detta 
sätt att se på och bedriva landskapsplanering leder till ett innanför - utanför perspektiv 
och landskapsplanerarens största dilemma är hur innanförperspektivet ska fångas eftersom 

verktyg i svensk landskapsplanering för att fånga upp landskapet som något visuellt 
och betraktat utanför, men alternativa metoder för att fånga upplevelsen av landskap 
verkar inte utvecklats i någon större utsträckning. Därigenom förefaller det sig att svensk 
landskapsplanering präglas av en idé om landskap där det betraktas utifrån och beskrivs 
och värderas visuellt.

I föregående stycke konstaterades det att en metod måste vara holistisk för att inkludera de 
olika perspektiven om landskap. Frågan är hur landskapsplanering påverkas av den uppsjö 

skriver i sin avhandling “Developing Theory of Public Involvement in Landscape 
Planning” att svensk planering har svårt att förhålla sig till multipla och motstridiga 
uppfattningar om vad landskap är och hur det ska värderas. Han påstår, med stöd i ELK, 
att landskap allt mer beskrivs som något baserat på uppfattning och upplevelse, snarare 
än något fysisk eller sett utifrån (Butler, 2014:13). Som vi konstaterar ovan så betraktas 
landskap i planeringens praktik fortfarande som något som ses utifrån och som bedöms 
efter traditionella estetiska kvaliteter. Svensk planering kan därmed förstås sträva efter 
att inkludera en bred uppfattning om vad landskap är men att det traditionella sättet 
att se landskapet utifrån, till exempel genom att analysera en karta över ett område, 
fortfarande dominerar planeringen. Planeringen verkar också sakna metoder för att ta 
fram beslutsunderlag som beaktar den upplevelsedrivna synen på landskap.

1.2. Syfte & frågeställning

uppfattningar om vad landskap är och hur det ska värderas. Alla dessa idéer ska inkluderas 
i svensk landskapsplanering om den europeiska landskapskonventionen ska uppfyllas. 
Samtidigt saknas det verktyg i den svenska planeringen för att göra just detta. Denna 
uppsats syftar till att skapa kunskap om hur mjuka värden eller upplevelser av landskap 
kan beaktas i planering för att pluralisera landskapsplaneringens beslutsunderlag. För att 
belysa detta har vi formulerat två frågeställningar vilka lyder:

• Hur konstrueras landskap när det erfars?
• Hur konstrueras landskap i planeringens styrdokument?

KAP 1 - INLEDNING
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1.3. Disposition 
Uppsatsen är indelad i sju kapitel. För att underlätta orienterbarheten beskrivs kapitlens 
ordning och huvuddrag nedan.

Kapitel 1 - Inledning

landskapsplanering. Därefter presenteras uppsatsens syfte och två frågeställningar som 
avser att undersöka forskningsproblemet.  

Kapitel 2 - Teoretisk utgångspunkt och metod
huvudförfattare: Fanny Sundberg

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt introduceras där ett diskursteoretiskt och 
socialkonstruktivistiskt perspektiv förklaras och relateras till det studerade 
forskningsområdet. Vidare presenteras metoder för datainsamling, empiriska data och 
tillvägagångsätt för diskursanalysen som görs på det empiriska materialet. 

Kapitel 3 - Forskningsläge
huvudförfattare: Niklas Andersson

Uppsatsens tredje kapitel beskriver den forskning som har studerats med relation till 
olika sätt att konstruera landskap. Detta genom att först presentera och understryka att 

sätt att konstruera landskap. De olika spänningarna identifieras som; landskap som 
naturvetenskapligt kontra landskap som samhällsvetenskapligt, landskap som politik 
kontra landskap som kulturella seder, samt landskap som något visuellt och betraktat 
utifrån kontra landskap som upplevelse och erfaret. Detta utgör sedan en analysram för 
den diskursanalys som görs i senare skede av uppsatsen.

Kapitel 4 - Analys
huvudförfattare styrdokument: Niklas Andersson
huvudförfattare landskapsvandring: Fanny Sundberg

I detta kapitel presenteras två diskursanalyser gjorda av det empiriska materialet. Först 
presenteras en diskursanalys av två planeringsdokument, ett från Skåne länsstyrelse och ett 
från Simrishamns kommun. Dessa analyseras för att synliggöra hur landskap konstrueras 
i planeringens styrdokument. Därefter redovisas en diskursanalys av det insamlade 
och transkriberade materialet från landskapsvandringen för att synliggöra hur landskap 
konstrueras när det erfars.

Kapitel 5 - Slutsats
De två frågeställningarna besvaras och återkopplas till uppsatsens problemformulering 
genom att slutsatser dras kring hur landskap konstrueras i planeringens styrdokument och 
när det erfars. 

Kapitel 6 - Källhänvisning
Uppsatsens källor redovisas. 



2. Teoretisk
utgångspunkt & metod
Uppsatsen avser att undersöka hur landskap konstrueras, både 
när det upplevs och beskrivs i planeringen, alltså vilka sätt 
landskap talas om i olika praktiker. Som beskrivet i inledningen 
kan vi konstatera att landskapsbegreppet präglas av en mångfald 
av idéer som gör det svårtolkat i landskapsplaneringen. För att 
synliggöra landskapsbegreppets pluralitet antar vi i denna uppsats 
ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Denna åskådning konstaterar 
bland annat att ingenting kan tillskrivas endast en betydelse, 
utan konstrueras på olika sätt beroende på bland annat socialt 
och kulturellt sammanhang. Vidare antas ett diskursteoretiskt 
perspektiv som framhäver hur språket ger mening till vår omvärld. 
Genom att undersöka vilka ord och begrepp som används när 
”landskap erfars” respektive ”planeras för” är det möjligt att 
synliggöra vilka idéer om landskap som innefattas och utesluts i 
landskapsplaneringen.
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Med det diskursteoretiska synsättet följer också en inbyggd metodansats. För att utföra 
en diskursanalys som metod krävs att premisserna för diskursanalysens teoretiska 
utgångspunkter accepteras (Winther & Phillips, 2010:10). Diskursanalys som metod 
används för att analysera det empiriska materialet och kommer introduceras vidare i 
metodavsnittet.  

2.1. Socialkonstruktivism 
Uppsatsen antar ett socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket mer precist syftar till att allt i 

& Philips, 2010:11).

Socialkonstruktivisten Vivien Burr ger exempel på fyra socialkonstruktivistiska 

diskursanalytiska angreppssätt. Dessa angreppssätt förklarar hur vi ser på vår omvärld och 
hur den är konstruerad (Ibid.):

• Verkligheten är en produkt av människans kategorisering av omvärlden. 
• Verkligheten och kunskap är betingat med kulturell och historisk prägel. 
• Kunskap upprätthålls och skapas genom social interaktion.
• Kunskap kan kopplas till sociala handlingar.

 
Enligt detta socialkonstruktivistiska synsätt kan vi konstatera att kunskap, liksom hur 
vi använder språk och vår syn på omvärlden påverkas av en rad faktorer. Till exempel 
vilka vi umgås med, historisk och kulturell kontext och hur vi väljer att kategorisera vår 
omvärld. Hur vi då värderar vår omgivning eller ett landskap är en produkt av omvärlden 
och dess betydelse är således inte given.

2.2. Det diskursteoretiska perspektivet
Det diskursteoretiska perspektivet kan beskrivas på olika sätt och med olika utgångspunkter. 
I denna uppsats antas det diskursteoretiska perspektivet så som det är beskrivet av Winther 
Jörgensen och Philips (2010). Angreppsättet härstammar från socialkonstruktivistisk och 
poststrukturalistisk språkteori som menar att verkligheten konstrueras genom diskurser, 
alltså med hjälp av språket (Winther & Philips, 2010:7). Synsättet utgörs av Ernesto 
Laclaus och Chantal Mouffes teori om diskurser. De hävdar att diskurser skapar olika 
betydelser av omvärlden och att diskurser är öppna och föränderliga på grund av språkets 

tiden eftersom det pågår en diskursiv kamp mellan diskurser och vilken som ska vara 
ledande i samhället. I diskursteorin diskuteras maktbegreppet där maktrelationer skapar 
vår omvärld genom att bestämma dess uppbyggnad och dess begränsningar (Winther & 

förklaring för hur landskapsbegreppet ska förstås och användas. 

I denna uppsats är det diskursteoretiska perspektivet applicerbart eftersom det ser alla 
praktiker som diskursiva och skiljer alltså inte på diskursiva och icke-diskursiva praktiker 
(Winther & Philips, 2010:26). För att förtydliga så ger språket det materiella mening. 
Exempelvis får det fysiska landskapet endast mening genom hur vi talar om det, till 
exempel om det beskrivs som ‘vackert’ eller ‘sublimt’. 
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Diskursteoretiska analyser används inte för att ta reda på hur verkligheten ser ut, utan 
snarare hur verkligheten är skapad (Winther & Philips 2010:40). Studien syftar till att 
undersöka hur landskapsbegrepp konstrueras och utgår alltså från diskursteorins principer 
om hur språk konstrueras. En diskursanalytisk studie blir ett slags utsnitt av rådande 
diskurs eftersom diskurser till sin natur är öppna och föränderliga (Winther & Philips 
2010:13). 

2.3. Metoder
För att undersöka hur landskap konstrueras både när det upplevs och i planeringen har en 
blandning av metoder tillämpats. Nedan redogörs vilka metoder som använts för att samla 
in empiri samt vilka metoder som har använts för att analysera det insamlade materialet. 
Den empiriska delen är uppdelad i två moment och syftar till att skapa ett empiriskt 
underlag för att svara på de två olika frågeställningarna. Empirin består dels av insamlat 
material från landskapsvandring som avser att reda på hur landskap konstrueras när det 
upplevs och erfars. Den andra delen av uppsatsens empiri består av styrdokument från 
Skåne länsstyrelse och Simrishamns kommun. Denna empiri studeras med syfte ta reda 
på hur landskap konstrueras i planeringens styrdokument.  

Uppsatsens empiri har avgränsats till att fokusera på Simrishamns kommun i sydöstra 
Skåne. Skälet till denna avgränsning är tidsbegränsning vilket avgjorde att endast en 

nödvändigt för slutresultatet då vi gör ett utsnitt i ämnet.  

2.3.1. Landskapsvandring
Vi vill ta fasta på hur landskapet beskrivs när det upplevs och erfars. Detta har undersökts 
genom en sammansättning av olika metoder med syfte att försöka ta fasta på hur det 
erfarna landskapet konstrueras. Vi har valt att utforma en landskapsvandring, en slags 
fältstudie, då landskapet ger en kontext utifrån vilken samtal om vad landskap är kan 
uppstå. Utformningen av metoder för landskapsanalys kan variera, detta för att analyser 
ska kunna skräddarsys utefter olika situationer, aktiviteter och landskap (Skärbäck, 
2000:17). 

Vi har valt att utarbeta en landskapsvandring eftersom forskning har påvisat att 
vandringsmomentet i landskapsanalyser bidrar med kvaliteter som fokuserar 
på upplevelsevärden (de Laval, 1997; Schultz, 2014; Evans & Jones, 2011). 
Landskapsarkitekten Henrik Schultz (2014) förespråkar till exempel vandring som metod 
för landskapsplaneringsprojekt. Han menar att vandrarens uppfattning och tankeprocess 
stimuleras eftersom rörelse och intryck skapar ett samspel mellan kropp och sinne. 
Detta anses värdefullt vid landskapsplanering eftersom upplevelserna kan hjälpa att se 
landskapets möjligheter (Schultz, 2014:7). En ytterligare faktor till att vi valt att arbeta med 
vandringsmomentet är att det bidrar med spontanitet i deltagarnas agerande och respons 
under intervjumomentet. Evans och Jones menar att genom rörelse kan underliggande 
invanda tankar frigöras när intervjupersonen är på den platsen som ska diskuteras (Evans, 
Jones, 2011:850, 856), vilket är fördelaktigt när deltagarna ska tala fritt om landskap. 

Vid urval och sammansättning av metoder för vandringen eftersöktes upplägg där 
informanter ges utrymme och möjlighet att öppna upp sig utan att påverkas av forskarnas 

vilka syftar till att låta informanten tala fritt (Cele, 2006).

KAP 2 - TEORETISK UTGÅNGSPUNKT & METOD
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Cele har studerat och testat olika kvalitativa metoder för intervjuer med barn, så som 
gruppintervjuer, gåtur, fotografera och rita under promenad. De övergripande metoderna för 
datainsamling som utgjorde landskapsvandringen var gruppintervjuer och fotografering. 

spegla hur platser erfars (Cele, 2006:196). 

Gåtur är en metod som används som inspiration för utformning av landskapsvandringen. 
Metoden är snarlik landskapsvandring och bygger på samma idé att besöka platser som 
sedan är föremål för diskussion. När Cele tillämpade gåtur genomfördes intervjuer 
under tiden hon och informanten promenerade. Promenaderna lockade fram detaljerade 
beskrivningar av platserna som besöktes (Cele, 2006:195). Gåtur användes som inspiration 
till utformning av vår landskapsvandring men skiljer sig på så sätt att intervjumomentet 
inte utfördes samtidigt som vi gick utan under pauser i vandringen. Den främsta orsaken till 
detta är att intervjumomentet utfördes i grupp, vilket utförs enklast när gruppen är samlad 
då alla ges samma möjlighet att komma till tals. En ytterligare orsak är att en samlad grupp 
gav bättre förutsättningar för ljudupptagning, särskilt ute i ett blåsigt landskap.

2.3.2. Intervju
För att samla in olika uppfattningar om landskap var intervju en av metoderna som 
användes under landskapsvandringen. Intervjuerna utfördes i grupp för att under ett och 

utförts (Denscombe, 2009:236). Gruppintervju möjliggjorde ett bredare underlag för 

tillsammans kunde resonera och utveckla resonemang utifrån varandras tankar. 

Intervjuerna tog utgångspunkt i semistrukturerad intervju vilket innebär att den eller de 

svar (Denscombe, 2014:266). Syftet med intervjuerna i landskapsvandringen var att 
informanterna skulle ges tillfälle att tala fritt, en gruppdiskussion snarare än gruppintervju. 
Vi, i egenskap av forskare, förberedde frågor till gruppdiskussionerna. Dessa ställdes i den 
mån resonemang behövde fördjupas, som hjälpmedel till om diskussion skulle avta eller 
tappa fokus på intervjuns tema. Intervjuerna genomfördes efter varje genomfört moment, 
så som fotografera eller anteckna det erfarna landskapet (se landskapsvandringens upplägg 

Exempel på frågor att ställa under diskussion:

• Är det här ett landskap?
• Beskriv landskapet?
• Hur upplever ni landskapet?
• Väcker landskapet minnen?
• Hur känner ni för landskapet? 
• Vad väcker det för känslor?
• Hur upplever ni att man kan röra sig i landskapet?
• Om ni skulle gå hit vad skulle ni göra här?
• Skulle ni inte gå hit om ni inte var tillsagda att gå hit?
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Intervjuerna dokumenterades genom ljudupptagning på kassettbandspelare och 
mobiltelefon som extra säkerhet. Detta innebär att deltagarnas verbala åsikter samlades 
in vilket möjliggjorde registrering av deltagarnas tonlägen vilket kan spela en avgörande 
roll för diskussionens betydelse.

Intervjuerna transkriberades sedan, överfördes till text, för att bearbetas i analysskedet. 

personlighet kan komma att påverka forskningen (Denscombe, 2009:99). För att undvika 
detta ska forskarna eftersträva en betraktande roll och distansera sig från ämnesområdet. 
Eftersom vandringen utgick från metoder som syftade till att deltagarna skulle lockas till 
att ta plats och tala fritt vid diskussion upplevde vi inte att våra personligheter påverkade 
situationen. De frågor som ställdes var utformade för att inte leda in deltagarna in i 

2.3.3. Fotografera
Under landskapsvandringen användes också fotografering som ett sätt att få deltagarna att 

att förmedla vad de uppmärksammade. Fokus vid användandet av metoden hamnade på 
visuella upplevelser och blev ett enkelt sätt att dokumentera eftersom ord kunde sättas till 
de bilder som togs. Syftet att använda fotografering vid vandring var att låta deltagarna 

Fotografering under promenader skapar spontanitet och bidrar mer än andra metoder till 

av besökta platser utan möjliggör även dokumentation av känslor och associationer som 
uppkommer vid en plats (Ibid.). Under turen avsattes tid för deltagarna att fotografera 
platser de fann intressanta eller tilltalande och som de associerade med landskap (Se 

tankar. 

2.3.4. Insamlingsmetoder 

att öka omfånget och möjliggöra insamling av olika slags data. Insamlingsmetoderna 

ovan i fotografiavsnittet). Ljudupptagningar och fotografier kompletterades med 
fältanteckningar som extra säkerhet ifall ljudupptagningen inte skulle fungera. Deltagarna 
tilldelades anteckningsblock vilket användes som hjälpmedel till informanterna vid 
gruppdiskussionerna.
 
Metoderna bidrog till att verbala, skriftliga och visuella synpunkter och tankar kunde 
samlas in. Ytterligare data är kroppsspråk, vilket inte samlades in under vandringstillfället. 
En sådan insamling hade krävt videoupptagning (Denscombe, 2014:280), en metod som 
hade krävt utrustning som inte fanns att tillgå vid sammankomsten.

Fotografering som moment i vandring kräver att deltagarna har tillgång till kamera av 
något slag, alternativt att forskarna förser deltagarna. Vid landskapsvandringen hade 
samtliga deltagare med sig kameror, på sina mobiltelefoner. Om deltagarna inte hade haft 
tillgång till utrustning fanns kameror till låns.

KAP 2 - TEORETISK UTGÅNGSPUNKT & METOD
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2.3.5. Genomförande av landskapsvandring 

och Bäckhalladalen som ligger ca 3 km väster om Simrishamn tätort. Sträckan är vald 
för att inrymma ungefär lika mycket vandring i vad som kategoriseras som slättlandskap 
som i det som kategoriseras som backlandskap i Skåne länsstyrelses landsbygdsprogram 
(Reiter, 2007). Landskapskategorierna är de vanligaste kategoriseringarna i både 
landsbygdsprogrammet och Simrishamns kommuns översiktsplan.

 

Omgivningarna där landskapsvandringen ägde rum var utvalt för att ligga inom rimligt 
avstånd från Simrishamn för att underlätta för informanterna samt oss själva att kunna ta 
sig till undersökningsområdet. Vid undersökningar i fält kan det uppstå problem när miljöer 
ska tillträdas (Denscombe, 2009:107), exempelvis vid djurhållning. Detta beaktades 
genom platsbesök innan vandringen för att säkerställa allmänhetens framkomlighet. 

Figur 1: Lokalisering - Skåne, Simrishamns kommun och Simrishamn 
(© Lantmäteriet,I2014/00566, bearbetad av författare)
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Deltagande i landskapsvandringen var tre stycken planarkitekter i 30-års ålder från 
Simrishamns kommuns planenhet. Gruppen planerare deltog på grund av visat intresse 

En lämplig storlek på gruppen deltagare bestäms utifrån praktiska skäl som till exempel 
tillgång till resurser så som inspelningsutrustning. En stor grupp kan, å ena sidan ge 
bredare omfång av data, men å andra sidan ges mindre utrymme för vardera deltagaren 
att uttrycka sig och insamlingen av information kan bli mer problematisk. Vi upplevde 
att deltagarantalet var tillräckligt, i det närmaste idealiskt, eftersom alla hade gott om 
utrymme att komma till tals och tidschemat kunde följas.

Sammansättningen av gruppen deltagare kan komma att påverka den data som samlas in, 
till exempel om gruppen är homogen (de Laval, 1997:163). Problematiken kan bestå av en 
onyanserad diskussion med liten spridning i svarsresultaten. I landskapsvandringen bestod 
deltagarna av tre stycken planerare i 30-års ålder, två kvinnor och en man. Den homogena 
sammansättningen av gruppdeltagande anses inte påverka det empiriska materialet 
eftersom deltagarna var vana med att tala i grupp och förde nyanserade resonemang. 
Faktumet att deltagarna var arbetskollegor och sammansvetsade möjliggjorde en trygghet 

Innan landskapsvandringen planerade vi inför sammankomsten noggrant. Det som 
planerades i förväg var att förbereda frågor inför gruppintervjuerna och kontakta deltagare 
för att underrätta om bland annat tid och plats för sammankomsten. Rekvisita i form av 
inspelningsutrustning, anteckningsblock, kameror, pennor, paraplyer med mera ordnades 
innan samlingen med deltagarna.  

Vandringen inledes med en kortfattad presentation av oss, syftet, temat och agendan för 
sammankomsten. Vi försäkrade om klartecken för ljudupptagning och fotografering vilket 
godkändes av alla deltagare. Den inledande delen av sammankomsten kan sätta prägeln 
för hela mötet (Denscombe, 2014:277). De introducerande orden förbereddes därför innan 
samlingen för säkerställa en tydlig introduktion för vandringens upplägg men samtidigt 
inte vara för personliga eller styra deltagarnas tankebanor. 

Landskapsvandringen startade när vi tillsammans började promenera in i det förbestämda 
området. Vandringarna gick ut på att få deltagarna att tänka på landskapet på nyanserade 
sätt och få dem att prata fritt kring hur de upplever landskapet. För att möjliggöra detta 

på cirka fem minuter och följdes av gruppdiskussion kring uppgiften som utförts. Sedan 
upprepades denna procedur så att olika platser i området besöktes och upplevdes. 

Vår roll som forskare under vandringen var att bibehålla fokus på sammankomstens tema, 
underlätta gruppdiskussionen med frågor, fördela ordet mellan deltagarna och hålla koll på 
tiden så tidschemat kunde följas. Vandringen avslutades vid den sista gruppdiskussionen 
när ingen av deltagarna hade något mer att tillägga. 

KAP 2 - TEORETISK UTGÅNGSPUNKT & METOD
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Bilder från landskapsvandring med 
planerare - bilder är tagna av författarna 
och deltagare
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2.3.6. Styrdokument

De dokument som utgör den andra delen av det empiriska materialet är Simrishamns 
kommuns översiktsplan samt länsstyrelsen Skåne läns handlingar: det skånska 
landsbygdsprogrammet. Studien av dessa dokument avser att undersöka om Olwigs 
påstående i inledningen, om att svensk landskapsplanerings verktyg fokuserar på det 
visuella landskapet betraktat utifrån, har något stöd i styrdokument för Simrishamns 
landskapsplanering.

Vi har valt att undersöka dessa dokument för att kunna svara på frågeställningen: Hur 
konstrueras landskap i planeringens styrdokument? Översiktsplanen har utarbetats utefter 
länsstyrelsens landsbygdsprogram och dokumenten är därför jämförbara då de talar om 
samma landskapstyper, vilka även besöktes under landskapsvandringen. Dokumenten anses 
kunna utgöra utsnitt för hur man använder landskapsbegreppet i svensk planeringskontext 
eftersom de är styrdokument med ställningstaganden kring landskapsförvaltning. 

Innan dokumenten diskursanalytiskt analyserades genomgick de en bearbetning. Denna 
gick ut på att de kapitel som, i någon mån, förklarar landskapsplanering valdes ut. Därefter 

forskningsläge. Detta urval har sedan analyserats i en diskursanalys som presenteras i 
uppsatsens analyskapitel. 

Landsbygdsprogrammet gäller hela Skåne där länets olika landskapstyper kategoriseras. 
De kategorier i landsbygdsprogrammet som är föremål för studien är de som är berör 
Simrishamns kommuns landskap, alltså slätt- och backlandskap. Den del av Simrishamns 
kommuns översiktsplan som analyseras är det kapitel som relaterar till hur man beskriver 
landskap, vilken i handlingen kallas natur- och kulturvärden. De båda handlingarna 
presenteras ytterligare i de två nästföljande avsnitt.

Figur 2: Schema för landskapsvandringen. 

INTRO
Sammankomstens 
syfte, tema och 
upplägg 
presenteras. 

FOTOGRAFERA
Deltagarna fotograferar 
vad de associerar med 
landskap. 

OSV
proceduren x2

FOTOGRAFERA
Deltagarna fotograferar 
platser de finner 
intressanta och dras till. 

DISKUSSION
Gruppdiskussion förs 
angående deltagarnas 
anteckningar under 
promenaden. 

ANTECKNA
Deltagarna antecknar 
vad se ser och tänker 
under promenaden.  

= stopp

DISKUSSION
Gruppdiskussion förs 
angående deltagarnas 
fotografier. 

DISKUSSION
Gruppdiskussion förs 
angående deltagarnas 
fotografier. 

= vandra
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Framtiden - Översiktsplan för Simrishamns 
kommun 
Simrishamns kommuns översiktsplan (2015) 
undersöks för att se hur svenska planerare 
konstruerar begreppet landskap. Översiktsplanen 
är framtagen av en projektgrupp bestående av 
sex planarkitekter, en kommunekolog och en 

politisk styrgrupp bakom sig när de har utarbetat 
översiktsplanen. Eftersom projektgruppen består 
av ett stort antal planarkitekter kan dokumentet 
utgöra ett utsnitt av hur planerare konstruerar 

i uppsatsens forskningsläge, den politiska påverkan 
synliggöras i konstruktion av begreppet. 

Översiktsplanens syfte är att sammanfatta den långsiktiga utvecklingsviljan i Simrishamn, 
samt redogöra för hur fysisk planering kan bidra till att förverkliga dessa ambitioner. 
Dokumentet ska vara vägledande för framtida beslut om detaljplaner, bygglov och 
ställningstaganden. Simrishamns kommuns översiktsplan har ambitionen att vara ett 
levande dokument som ska påminna om hur kommunen ska förvaltas, förändras och 
förbättras, samt sträva mot ett hållbart samhälle. Metoden för landskapsanalys och 
värdering framgår inte i dokumentet.

Det skånska landsbygdsprogrammet -
Ett utvecklingsprogram med 
landskapsperspektiv
För att analysera hur landskap konstrueras i svenska 
landskapsplanering har vi även valt att studera en 
rapport framtagen för länsstyrelsen i Skåne av Ole 
Reiter, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU) i Alnarp (Reiter, 2007). I rapporten har 
metoden landskapskaraktärsanalys använts vilken i 

metod som tenderar att se landskapet utifrån som 
något visuellt. Därigenom kan vi utreda hur planerare 
konstruerar landskap när de endast använder sig av 
traditionella verktyg som framställer landskapet som 
något betraktat utifrån.

Det skånska landsbygdsprogrammet är ett regionalt 
utvecklingsprogram som utgår ifrån landskapet. Det 
är utarbetat av länsstyrelsen i Skåne, SLU i Alnarp, 
kommunförbundet i Skåne, riksförbundet (LRF) i 
Skåne, skogsstyrelsen, samt region Skåne.

FRAMTIDEN 
Översiktsplan för Simrishamns kommun

UTSTÄLLNINGSHANDLING 2 • 11 FEBRUARI 2015

Det skånska  
landsbygdsprogrammet
Ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv
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Bild 4: Simrishamns kommuns 
översiktsplan

Bild 5: Skåne länsstyrelses 
landsbygdsprogram
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Syftet är att öka effektiviteten i nyttjandet av länets samlade resurser för en hållbar 
utveckling av den skånska landsbygden. Detta genom att inventera landskapet, sedan 
värdera, prioritera och göra val, för att slutligen formulera riktlinjer. Rapporten är 
framtagen för att tillämpas av och mellan förvaltningar på kommunal nivå.

2.3.7. Diskursanalys
Utifrån studiens diskursteoretiska utgångspunkt används diskursanalys som metod för att 
bearbeta den insamlade empirin från transkriberade intervjuer från landskapsvandringen, 
Simrishamns kommuns översiktsplan och Skånes länsstyrelses rapport: Det skånska 
landsbygdsprogrammet - ett utvecklingsprogram med landsbygdsperspektiv. Uppsatsens 
slutsats innehåller en jämförande del mellan resultaten från styrdokumenten och 
intervjuerna. Jämförelsen avser att synliggöra en eventuell divergens mellan det erfarna 
landskapet, som framträder i fältstudien, och det betraktade landskapet, som framträder 
genom dokumentstudie. Analysens syfte är att svara på uppsatsens två frågeställningar; 
hur konstrueras landskap i planeringens styrdokument respektive när det erfars? 

Diskurs är ett mångtydigt begrepp som kortfattat kan förklaras som ett sätt att förstå 
och tala om världen (Winther & Philips, 2010:7). Metoden diskursanalys är lämplig 

Philips, 2010:47), vilket i detta fall är hur landskaps konstrueras och vilka underliggande 

som används i studien bidrar till en bred bild av hur landskap konstrueras i linje med det 
diskursteoretiska angreppsättet som studien utgår ifrån. Denna bygger på, som beskrivs 

varierar (Winther & Philips, 2010:20).
 
Att det empiriska materialet diskursteoretiskt ska analyseras innebär att textmaterialet, i 
form av transkriberade intervjuer och styrdokument, ska plockas isär. Materialens delar 
ska sedan analyseras utifrån vad för betydelser som inkluderas respektive exkluderas 
för att synliggöra dolda betydelser (Fejes & Thornberg, 2015:92). Utifrån det nedbrutna 
materialet plockas nyckelbegrepp ut som placeras inom eller mellan de spänningar som 

För att analysera materialet har vi använt en metod beskriven av Göran Bergström & 
Kristina Boréus i boken “Textens mening och makt”. De förklarar diskursanalys med 
hjälp av Laclaus citat “the logic of signs” (Laclau, 1993 i Bergström & Boréus, 2012:364), 
vilket konkret handlar om att diskursanalys går på ut se logiska följder där begrepp får 
betydelse när de sätts i ett sammanhang. 

KAP 2 - TEORETISK UTGÅNGSPUNKT & METOD

NP

Figur 3: Illustration av en diskurs. Allt innanför 
ringen är en diskurs och det utanför är det 

andra betydelser än inne i diskursen och 
som inte har någon betydelse i diskursen. 
NP står för nodalpunkt, mörka x är tecken 

tecken utanför diskskursen. (Illustration 
med inspiration från kandidatuppsatsen: En 
diskursanalys av mellanrum - motsägelsernas 
plats, av Daniel Månsson 2013:15)
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För att utföra en diskursanalys krävs förståelse för diskursanalytiska begrepp eller snarare 
verktyg som strukturerar analysen. Metoden för att analysera textmaterialet i uppsatsen 

får betydelse när de skiljs åt. De tecken som har en särskild betydelse i diskursen kallas 
nod eller nodalpunkt.

Dessa specialtecken har en central roll och kan förklaras som diskursens nav vilken 
diskursen organiseras kring (Bergström & Boréus, 2012:367). Nodalpunkterna bestämmer 
de omkringliggande teckens betydelse (Winther & Philips, 2010:33). Diskursen blir som 
ett pärlband av dessa tecken som fastställs genom att utesluta andra möjliga nodalpunkter 
(Ibid.). Begreppen i pärlbanden är ständigt hotade av att få nya betydelser och rubbas 
(Bergström & Boréus,  2012:365).

Materialet analyseras genom att undersöka ekvivalenskedjeinneslutningen, alltså vad som 
inbegrips i begrepp och även differentialkedjor, det som utesluts ur begreppen (Bergström 
& Boréus,  2012:366). Genom att se vilket tecken som utesluts kan en förståelse för vad 
det inte är tydliggöra vad det är. Exempelvis kan ett påhittat påstående i diskursen om 
städer hjälpa oss: stad är tät, där täthet inkluderas i stadsdiskursen. Samt att vidare påstå 
att: stad är inte åker, så exkluderas åker från hur städer tillskrivs mening och betydelse. 
På detta vis konstruerar vi diskurser om landskapet utifrån vår empiri. Ekvivalenskedjor 
byggs alltså upp av betydelsefulla begrepp och det som inte inbegrips i landskapsbegreppet 
byggs upp i differentialkedjor. 

Kritik har riktats mot att det socialkonstruktivistiska synsättet och därmed diskursanalys 

(Winther Jörgensen & Philips, 2010:149). I vår studie bortser vi den kritiken eftersom vi 

diskursen. Winther Jörgensen och Philips menar att det är omöjligt för forskaren att 
ställa sig utanför eftersom det skulle kräva att forskaren skulle behöva ställa sig över de 
socialkonstruktivistiska utgångspunkterna och kunna genomskåda sin egen och andras 
påverkan av forskningsprocessen (Winther Jörgensen & Philips, 2010:148f).

Figur 4: I en diskurs om urbanitet kan stad förstås som en nodalpunkt och tecken utifrån 



3. Forskningsläge
Detta kapitel redogör för forskning om landskapssyner i 
relation till landskapsplanering. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt 

forskning av hur landskap konstrueras. Med spänning menas 
de olika discipliner eller perspektiv på landskap som står i 
motsatsförhållande till varandra. Det är dock viktigt att poängtera 
att landskap inte behöver vara det ena eller det andra utan kan 
röra sig mellan dessa olika perspektiv. De tre spänningarna som 

seder och slutligen visuellt och erfaret.
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3.1. Spänning mellan ekologi och kultur

pluralitet som uppstår genom att landskapet studeras utifrån olika discipliner leder till att 
svensk landskapsplanering måste förhålla sig till och beakta olika discipliners uppfattning 
om landskap. För att påvisa denna uppsjö av idéer om hur landskap konstrueras beskrivs 
den pluralitet som präglar landskapsfältet nedan.

av äldre jordbruksmark är ett kulturellt sätt att se på landskapet. Scazzosi menar också att 

perspektiv vilket inbegriper en uppfattning av landskapet som något fysiskt, å andra sidan, 
att se landskapet utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv där det är det uppfattade 
landskapet som främjas (Scazzosi, 2004:337). Svensk landskapsplanering kan därmed 

spänning mellan dessa två perspektiv kan ändå utläsas i landskapsplaneringen, genom att 
en allmän trend förespråkar en global och enhetlig vision av landskap som ska integrera 
både natur och kultur (Scazzosi, 2004:336). Landskap är inte det ena eller andra utan rör 
sig mellan både ekologi och kultur.

Landskap är ett forskningsfält som studeras av olika akademiska discipliner som inte 
alltid delar teorier och perspektiv, utan endast delar faktumet att de studerar miljö och dess 
representationer (Butler, 2014:40). Alltså kan samma plats eller område utvärderas efter 
helt olika kriterier. Detta leder till just den pluralitet som har konstaterats i inledningen, 
men också en spänning mellan olika sätt att se på landskap. Dessa olika discipliner 
påverkar också underlag till landskapsplanering vilket kan bidra till att kommunala 

upplevelser (Bergeron et al, 2013:109). Detta kan förstås som att landskapsbegreppet 
ska inrymma både ekologiska och estetiska perspektiv. Landskap ska enligt Bergeron 

sinnen, inte enbart synen. Scazzosi (2004:337) utvecklar denna motsättning vidare genom 
att konstatera att den kulturella synen på landskap blev undanträngd av de ekologiska 
rörelsernas framväxt under 1700-talet. Detta har gett upphov till en motsättning mellan det 
som lyfts fram som “nature-ecology-environment concept” (översatt till svenska: natur-, 
ekologi- och miljöidé) och “history-culture of places concept” (översatt till svenska: 

ekologiska och estetiska perspektiv på landskapet, vilket vittnar om ytterligare en spänning 
mellan de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiven på landskap.

perspektiv som antas. Skillnaden är mellan olika forskningsfält, framförallt gällande det 
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga, men också mellan olika länder. 
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Som Lionella Scazzosi antyder, rör sig planeringen mot att se landskap som både ekologi 
och kultur, något som kan leda till att det skapas en spänning mellan landskapet betraktat 
utifrån naturvetenskap, samt landskapet betraktat utifrån samhällsvetenskap.

3.2. Spänning mellan politik och lokala seder
I Sverige utförs landskapsplanering i stor utsträckning av kommuner, med stöd av eller 
utifrån regionala, nationella och globala direktiv. I den kommunala planeringen av 
landskap kan det uppstå en differens mellan de globala idéer om landskap som bland 
annat europeiska landskapskonventionen framhåller och de lokalt, historiskt och kulturellt 
präglade idéer som en kommun besitter. Detta avsnitt försöker utreda hur politik och 
kulturella seder kan påverka hur värdering av landskap går till, samt vilka perspektiv och 
idéer som premieras.

en social produkt. Landskap är resultatet av en kollektiv transformation av natur och är en 
historisk process som skapas genom kulturell konstruktion. Detta sker genom processer, 
praktik och kulturella diskurser som skapar landskap (Butler, 2014:44). Landskap 

tiderna.

Det är inte enbart aktiviteterna som sker i landskapet som skapar det utan det är också lagar 
och seder som präglar landskapet som skapar det (Olwig, 2005:309). Landskap påverkas 
konstant av faktorer utanför dess direkta område, till exempel regionala, nationella och 
internationella agendor. Platsen där landskapet förändras behöver därför inte vara det 
fysiska landskapet. Ett beslut om att göra ett naturområde till naturreservat kommer 
förändra ett landskap men det är inte i landskapet i sig förändringen sker, utan i regelverk 

oförutsedda förändringar när det kommer till användning och ägande (Penning-Roswell, 
1986). Ett åkerlandskap begränsas i stort av vilken användning det har, till exempel när 
marken är sådd får man inte beträda den men när det är vinter är marken tillgänglig. 
Dessa förändringar i vanligt förekommande landskap som inte skyddas av olika regelverk, 
influeras av externa krafter vilka skapar nya och ofta omtvistade landskap (Butler, 
2014:45). Detta kan skapa en kamp mellan globala makter och det lokala när det kommer 
till upplevelsen och uppfattningen av landskapet (Mels, 2005:333). Svenska planerare 

lagar, nationella mål och riktlinjer å ena sidan, och medborgares värdering av landskap i 
deras närområden, den lokala kulturella eller historiska förankring å andra sidan.

Butler hävdar att man kan vidga berättelsen om landskap till att inte endast fokusera 
på hur det ses eller upplevs av individer utan också beaktas som en social produkt som 

väsen manifesteras och hävdar sin ofta osynliga påverkan (Butler, 2014:45). Detta i form 
av dolda maktstrukturer, till exempel att kungens jaktmaktmarker beskyddas i större 
utsträckning än en småländsk produktionsskog.

KAP 3 - FORSKNINGSLÄGE
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3.3. Spänning mellan visuellt och erfaret
Det historiskt mest påtagliga sätt att beskriva och återge landskap är att beskriva det som 
en vy (engelska: scene), en teatralisk utblick utan deltagande i landskapet. Forskning 
menar att konceptet landskap tenderar att beskrivas utifrån, som något som betraktas 
på håll (Olwig, 2000:38; Wattchow 2013:89). Detta har att göra med vårt språk och den 
mening begreppet har fått genom tiderna (Olwig, 2000:39; Wattchow, 2013:89; Crouch, 
2013:120). Begreppet har dessutom rötter i 1700-talets upplysning, vilket betyder att 

(Olwig, 2000:39; Wattchow; 2013:89; Crouch, 2013:120). Detta sätt att beskriva och 
återge utgör ett bildligt sätt att se på landskap och landskap blev på detta vis avgränsat 
och inramat som en bild eller en vy (Olwig, 2000:39; Crouch, 2013:120), att beskriva och 
återge landskap på detta viset leder till att den visuella upplevelsen framhävs genom att 
synen premieras (Crouch, 2013:120). Platserna besöks genom en blick och perspektivet 
präglas av en distansering från platsen, samt överblickande av området (Crouch, 2013:120).

Tre estetiska kategorier för att 
värdera landskap
I västvärlden tenderar människor att 
värdera landskapet efter tre estetiska 
kategorier, det pastorala, det sublima 
och det pittoreska (Brook, 2013:110). 
Det pastorala kan tolkas som den 
kvalitet ett objekt innefattar i fråga 
om regularitet, släthet, stillhet och 
enhetlighet (Brook, 2013:110). Det 
vackra kan liknas vid det lantliga 
eller idylliska, benämnt det pastorala 
(Brook, 2013:110).

Bild 4: Thomas Gainsboroughs målning Landscape in Suffolk (1748) påvisar det teatraliska och 
inramade perspektiv på landskap som präglade 1700-talets konstvärld.

Bild 5: George Cole representerar genom sin målning 
Pastoral landscape (1873) det pastorala landskapet.
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Det sublima landskapet är svårare att 
definiera och bygger på en känslomässig 
respons människor får av den storslagenhet 

stormande hav (Brook, 2013:110). Det 
sublima landskapet är oftast vidsträckt och 
oregelbundet, det inger vördnad och respekt 
i den som upplever det (Brook, 2013:110). 
Den sublima upplevelsen kan ses som den 
sköna känsla som infinner sig när man är 
nära fara men ändå på en säker plats (Brook, 
2013:110).

Det pittoreska kommer ur en blandning av 
det pastorala och det sublima, en sublim 
oregelbundenhet i det mindre och mer intima 
pastorala området (Brook, 2013:111). Viktiga 
element hos det pastorala är variation, 
krånglighet och vildhet (Brook, 2013:111).

Vy kontra plats
Idén om landskap som visuellt trängde undan idén om landskap som plats (engelska: 
place) (Olwig 2000:40). Plats är den ursprungliga betydelsen för landskap, något som 
avser den fysiska världen och inte konstvärlden. Landskap kom att mena en utsikt från 
en viss punkt, med den konstnärliga representationen av den utsikten. Olwig går så långt 
att han beskriver den visuella diskursen som hegemonisk (Olwig 2000:40). En vy kan 
även vara en plats men vyn i sig självt är ingen plats utan förändras med varje perspektiv 

existens oavsett betraktaren. Detta, som handlar om platsen, är en framträdande skillnad 
mellan den visuella diskursen och användningsdiskursen. 

Visuella diskursen kan vara evolutionärt driven

vår preferens för vissa landskap till en biologisk förklaring. Forskning pekar på att vi tycker 
om och känner oss hemma i vissa landskap och detta beror på en evolutionär anpassning 
(Brook, 2013:111f; Thompson, 2013:27f). Landskapsstudier påvisar att människor i olika 
åldrar och från olika kulturer verkar föredra de landskap som simulerar en bra miljö för 
att jaga och samla, samt som ger någonstans att gömma sig där man kan spana och känna 
sig trygg (Brook, 2013:112). Detta kan vara en förklaring till varför människor tenderar 
att förknippa landskap med en vy eller bild (Brook, 2013:112). Thompson (2013:28) 
framhåller att det i den bredare natur-/uppfostrings- (engelska: nature/nurture) debatten 
är osannolikt att landskapspreferenser enbart skulle bygga på evolutionära och biologiska 
responser.

Bild 6: Richard Wilsons målning Llyn-y-Cau, 
Cader Idris, representerar det storslagna 
sublima landskapet. 

B i ld  7 :  Det  p i t toreska landskapet 
representeras här genom Claude Gellée 
målning A view of the Roman Campagna 
from Tivoli, evening.
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preferenser (Thompson, 2013:28).

Under de senaste årtiondena har den, vad vi kallar, visuella diskursen ifrågasatts och 

det fram hur den visuella diskursen skapar genom sin struktur ett utanför - innanför 
perspektiv. Detta privilegierar den rådande synen hos betraktaren och försvagar positionen 
hos den som är innanför, de som genom sin kroppslighet skapar bilden eller vyn som 
betraktas (Olwig 2000:52). I framtiden måste landskapsplanering därför ge större plats 
åt det samhälleliga perspektivet och platsdimensionen framför den visuella diskursen 
(Olwig, 2000:46). Detta ifrågasättande av den visuella diskursen kan sammanfattas som 
ett alternativt sätt att beakta landskap, där landskap likställs med vissa upplevelser och/
eller erfarenheter.

Brook (2013:112) och Waterton (2013:69) förkastar det visuella synsättet eftersom somliga 
kvaliteter i landskapet försummas om vi endast fokuserar på det visuella. Upplevelsen av 
landskapet är snarare en somatisk engagering i det estetiska fältet än en enbart visuell 
handling (Brook, 2013:112), alltså att man snarare genom kroppen upplever och tar del i 
landskapet än att betrakta det utifrån. Landskapet talar till alla våra sinnen och framförallt 
det kinestetiska sinnet, vilket betyder att bara beskåda landskapet skulle innebära att man 
förlorar landskapsupplevelsens fyllighet (Brook, 2013:113; Wattchow, 2013:90). Brook 
(2013:113) använder begreppet deltagandeestetik för att karaktärisera en estetisk som 
bygger på förkroppsligad upplevelse och som är lierad med en värld av betydelse och 
relationer, samt är en del av den upplevda världen. Detta begrepp rör sig bort från en 
estetik som bygger på distansering och ointresse för allmänheten.

Non-representational theory
När upplevelser av landskap diskuteras måste teorin “non-representational theory” nämnas. 
En del forskare tar utgångspunkt i “non-representational theory” när det erfarna landskapet 
ska diskuteras. Denna teori utgår från att vår förståelse av världen är förkroppsligad och 
sammanvävd med hur vi gör saker, vårt handlande och stunden (Waterton, 2013:66). Samt 
betydelsen i händelser; saker medan de sker, länkar mellan saker som händer och hur det 
känns, förstås och värderas (Crouch, 2013:120). Teorin framhäver vikten av att motsätta 
sig den visuella diskursens hegemoniska ställning, där landskapet kan fångas och förstås 
som något som kan ses utifrån och bli betraktat. Istället poängteras alla sinnena, möten, 

hela spektrumet av sensoriska upplevelser som är texturerat genom känsel, lukt, ljud och 
smak (Waterton, 2013:68). Wattchow (2013:90) menar att skillnaden mellan plats och 
landskap är att plats bäst appliceras på de fragment av mänskliga miljöer där betydelse, 

den visuella diskursen är landskapet en vy medan i upplevelseperspektivet är landskapet 
lokaliserat i geometriskt avgränsade rum (engelska: places). Crouch (2013:120) är tydlig 
med att “non-representationel theory” inte innebär att representationer, vilka präglar den 
visuella diskursen, exkluderas utan framhäver vikten av att beakta hur representationer 
och användning av landskap relaterar till varandra. De två perspektiven landskapet som 
visuellt- och erfaret påverkar varandra.



28

är den mellan det ekologiska perspektivet och det kulturella perspektivet. Detta syns 
genom att landskap konstrueras av olika discipliner, i detta fall naturvetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga discipliner. I en vilja att inkorporera båda perspektiven kan det 

lokala seder, där globala och lokalt förankrade makter påverkar hur landskap konstrueras. 
Det konstateras att landskapet i slutändan är en social produkt som skapas av både lokala 

visuellt och landskapet som något upplevt eller erfaret. Denna spänning har stora likheter 
med spänningen mellan ekologi och kultur.

Likheter ligger i att det naturvetenskapliga perspektivet ser landskapet som något fysiskt 
och det samhällsvetenskapliga som något uppfattat, likaså ses det visuella landskapet 

mellan landskap som politik och det naturvetenskapliga perspektivet, genom att det ofta 
är genom lagar och regler som syftar till att bevara ekologiska värden som politik påverka 
landskap. Ovan ges en illustration över de tre spänningarna samt vad deras huvuddrag är.

visuellt erfaret

ekologi kultur

politik lokala seder

landskapet fysiskt
natur
ekologi
miljö
rådande

landskapet upplevt
kultur

historia
plats

undanträngd

betraktat utifrån
vy
bildligt perspektiv
främst syn

erfaret inuti
plats

kroppsligt perspektiv
alla sinnen

globalt 
nationellt
regionalt
lagar

lokalt
historiskt
kulturellt

seder

landskap

Figur 5: Illustration över de tre spänningarna och att konstruktionen av landskap rör sig mellan 
dessa.
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4. Analys
I detta kapitel ska vi analysera det empiriska materialet för att ta 
reda på hur planerare konstruerar landskap i styrdokument och 
när det erfars. Två diskursanalyser har utförts på det empiriska 
materialet vilka vi i detta kapitel presenterar och diskuterar. Det 

med citat från intervjudelen. Citaten kompletteras med 
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4.1. Hur konstrueras landskap i planeringens styrdokument?
För att undersöka hur planerare konstruerar landskap i styrdokument undersöks 
Simrishamns kommuns översiktsplan och Skåne länsstyrelses landsbygdsprogram. 

4.1.1. Spänningen mellan ekologi och kultur

Landskapet som ekologi
Både Skåne länsstyrelses landsbygdsprogram och Simrishamns översiktsplan konstruerar 
landskap i stor utsträckning utifrån ett naturvetenskapligt synsätt. Detta ter sig genom att 
stor vikt läggs vid dels landskapets geologiska uppbyggnad, samt dess olika naturvärden. 
Landskapet både värderas utifrån dessa värden men framförallt byggs landskapet upp av 
olika naturvetenskapliga fenomen.

“Berggrunden består i huvudsak av lagrade bergarter, i norr kambriska 
sandstenar som söderut övergår i lerskiffrar, yngre sandstenar och kalksten.” 
(Simrishamns kommun, 2015:50)

“Verkeåns dalgång är ett för området större objekt med höga naturvärden 
knutna både till vatten- och landmiljöerna.” (Reiter, 2007:151)

Den första rubriken länsstyrelsen använder när det “österlenska backlandskapet” och 

genom diverse meningsskapande tecken, de mest framträdande är “berggrunden”, 
“jordarterna”, “jordmånen” och “grundvatten”. Dessa byggs i sin tur upp av geologiska 
termer som “kambriska sandstenar”, “leriga moräner” och “stabila brunjordar”. Övriga 
tecken som beskriver landskapet är “dalgången”, “urbergshorst”, “landformen”, 

& horstområde” och “nordöstskånes skogslandskap”. Landskapet konstrueras därigenom 
utifrån geologi och de olika kedjorna av begrepp leder generellt inte till någon värdering 
av de olika begreppen utan det är endast en beskrivning av landskapet som görs. Det är 
endast när “jordlagren” i “det österlenska backlandskapet” ska beskrivas som det leder till 
ett tecken vilket värderar landskapet. Detta genom att uttrycka att förekomsten av en viss 
blandning av jordarter leder till vissa växtförutsättningar:

“Jordlagren med blandade jordarter ger mycket varierande 
växtförutsättningar.” (Reiter, 2007:151)

I Simrishamns översiktsplan konstrueras landskap utifrån geologi i mindre utsträckning, 
även om det förekommer i avsnittet “landskapet och naturen” (Simrishamns kommun, 
2015:50). På ett liknande sätt är de mest framträdande tecknen “jordarterna” och 
“berggrunden”.
     

“I ett stråk av åsryggar från Borrby upp mot Järrestad förekommer sandigare 

(Simrishamns kommun, 2015:50) 

ingen tydlig värdering i begreppen utan det är endast ett sätt att konstruera vad det är 
KAP 4 - ANALYS
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naturvetenskapligt som förekommer i landskapet. Likaså beskrivs “berggrunden” utifrån 
tecknet “lagrade bergarter”, vilket i sin tur byggs upp av ord som “gnejs”, “lerskiffer”, 
“kambriska sandstenar”. Alltså beskrivs det fysiska landskapet i båda styrdokumenten 
genom ett naturvetenskapligt perspektiv, detta utifrån geologiska termer, vilkas innebörd 
inte tydligt förklaras. Att landskap konstrueras utifrån geologi i både länsstyrelsens 
dokument och Simrishamns kommun översiktsplan, samt att detta görs på ett väldigt likt 
vis kan ha sin förklaring i att Simrishamns kommun har använt länsstyrelsens dokument 
som underlag vid framtagning av översiktsplanen. Detta går dessvärre inte att understryka 
då översiktsplanen saknar någon källförteckning.

“Berggrunden består huvudsakligen från norr av kambriska sandstenar 
följt av lerskiffrar och i sydväst av yngre sandstenar och kalksten.” (Reiter, 
2007:49)

“Berggrunden består i huvudsak av lagrade bergarter, i norr kambriska 
sandstenar som söderut övergår i lerskiffrar, yngre sandstenar och kalksten.” 
(Simrishamns kommun, 2015:50)

För att värdera landskapet används både i Simrishamns kommuns översiktsplan och i 
länsstyrelsens dokument tecknet “naturvärden” vilket skapar en lång kedja av begrepp som 

tecknet “naturvärden” genom att beskriva “olika naturmiljöer”, “skogslandet” och 

mångfald”, som i sin tur är uppbyggt av ett stort antal tecken vilka är naturfenomen och 
dessa beskriver den biologiska mångfalden (“åar”, “bäckar”, “vattendrag”, “våtmarker”, 
“rikkärr”, “sumpskogar”, “sumpskogar”, “mossar”, “fattigkärr”, “naturbetesmarker”, 
“vegetation”, “nyckelbiotoper”).

“Så kallade rikkärr förekommer dock lite varstans och hyser inte sällan en 

Dessa tecken skapar en värdering, dels genom att de beskriver vad som är “naturvärden”,  

beskrivs i översiktsplanen görs det på detta vis:

“Vegetationsmässigt tillhör Simrishamns kommun och resten av Skåne den 
nemorala zonen.” (Simrishamns kommun, 2015:50)

Här används ett naturvetenskapligt begrepp för att kategorisera och därigenom avgränsa 

landskap som tydligt präglas av ett distanserande och utifrånperspektiv.

naturvärden. Det första landskapet som beskrivs är “skogslandet” (Simrishamns kommun, 

är uppbyggt av tecken som “mest artrika miljöerna i landet” och “rödlistade arter”, det 

“liten art- och åldersvariation”, välskötta”, “produktionsändamål” och beskrivs i stor 
utsträckning utifrån vad det kan bli:
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“Produktionsskogen kan åtminstone bitvis utvecklas till mer naturlika 
förhållanden och då bli viktig för dessa arters möjlighet att överleva och 
sprida sig.” (Simrishamns kommun, 2015:54)

Det som beskrivs som “sandmarkslandet” byggs upp av tecken som “tillhör norra Europas 
artrikaste biotop”, som värderar landskapet genom dess biologiska värde, men också 
“sanddyner, “sandfält”, “öppna marker”, vilka mer beskriver vilket naturkategori vi har 
att göra med. Likt “skogslandet” byggs begreppet också upp av vad det inte är:

“Sanddyner och sandfält vid kusterna och i inlandet har under de senaste 100 
åren planterats med barrträd eller främmande arter som bergtall och vresros, 
odlats upp eller exploaterats.” (Simrishamns kommun, 2015:55)

I länsstyrelsens dokument beskrivs landskapets naturvärden i avsnittet “naturlandskapet” 
(Reiter, 2007:49,151). Naturlandskapet byggs upp av tecken som “lövskogsmiljöer” 
och “naturområden”, men också “jordbrukslandskap”, “sandområden”, “vattenmiljöer”, 
“hav”, “våtmarker” och “odlingslandskap”. Det innefattar således olika naturvetenskapliga 
kategoriseringar av landskap. I Simrishamns kommuns översiktsplan (2015:56) är tecknet 
“odlingslandskapet” en del av beskrivningen av naturvärden, vilket skiljer sig från 
länsstyrelsens dokument (2007:49,151) där “jordbrukslandskap” och “odlingslandskap” 
inte är en del av “naturlandskapet”. Det skapas därigenom en bredare bild av vad landskap 

ett landskap genom att djur och växter inkluderas i naturlandskapet. När fågellivet som 

tecken som “öringrik” och “hotade arter”.

“Tommarpsån [...] Den är mycket näringsrik och en av länets mest öringrika 

tjockskalig målarmussla.” (Reiter, 2007:49)

Landskapet som kultur
Landskap som kultur eller historia förekommer i både länsstyrelsens dokument (Reiter, 
2007) och i Simrishamns kommuns översiktsplan (2015). I vilken omfattning landskapet 
konstrueras efter historiska och kulturella element skiljer sig dock gentemot den ekologiska 
konstruktionen, vilket beskrivs nedan.

I Simrishamns kommuns översiktsplan beskrivs “kulturlandskapet” i kapitlet 
“kulturmiljöerna & kulturlandskapet” (Simrishamns kommun, 2015:46). Kulturlandskapet 
beskrivs av tecken som har med historia att göra; “historiska byggnader”, “historiska 
landskap” och “spåren av vår gemensamma historia”. Historia blir på detta vis ett 
framstående sätt att kunna beskriva och värdera landskap: 

“Ansvaret att förvalta spåren av vår gemensamma historia till kommande 
generationer vilar på oss som lever nu.” (Simrishamns kommun, 2015:46)

I forskningsläget beskrevs hur landskapet blir ett arkiv över en plats historia, likaså 
framhävs “kulturlandskapet” i Simrishamns översiktsplan som ett arkiv över kommunens 
gemensamma historia. Likaledes är historia framträdande när kulturlandskapet beskrivs i 
länsstyrelsens dokument genom att tala om “kulturlandskapet” utifrån olika åldrar; “hög 
ålder”, “lång bosättningskontinuitet”, “städer med medeltida bakgrund”, “ålderdomligt 
jordbrukslandskap” och “kulturhistoriska objekt av stor betydelse”. 

KAP 4 - ANALYS
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“Området är rikt på kulturhistoriska objekt av stor betydelse. Havängsdösen 
från stenåldern, Kiviksgraven och hällristningarna vid Järrestad från 
bronsåldern, ruinerna efter Gladsaxehus och kyrkorna i Vitaby och Sankt 
Olof från medeltiden.” (Reiter, 2007:152)

I båda dokumenten får således “kulturlandskapet” i stor utsträckning sin mening genom 
dess höga ålder. 

“Kulturlandskapet” får också sin mening genom olika objekt som har betydelse genom 
tidigare nämnda åldrar eller lokal identitet. I Simrishamns kommuns översiktsplan består 
“kulturlandskapet av objekt i form av till exempel; “gods”, “kyrkor”, “vindmöllor”, 
bebyggelselämningar, “gravfält”, “hällristningar” och “gravar”. Man kan finna 
liknande objekt i länsstyrelsens dokument; “äldre huvudvägnät”, “monolitgravar” och 
“hällristningar”. Dessa har dock ingen mening i sig själva utan det är just dess ålder som 
ger dessa objekt sin mening som “kulturlandskap”. Tidigare nämndes att det inte enbart är 
genom ålder ett objekt blir en del av kulturlandskapet utan det är även genom identitet. I 
en kedja kring “kulturhistoriska objekt av stor betydelse” blir detta tydligt; tecknet får sin 
betydelse genom att prata om “enskilda objekt”, vilka har en “lokal kontext”, som också 
är “unik” (Reiter, 2007:152). Landskap i form av “kulturlandskap” får därigenom i stor 
utsträckning mening genom diverse objekt som antingen får egen mening av dess ålder 
eller av dess lokala identitet.

I Simrishamns kommuns översiktsplan (2015:46) framhålls att “En kulturmiljö är 
därför inte något statiskt område utan formas och påverkas kontinuerligt, det gäller även 
kulturlandskapet”. Länsstyrelsen (Reiter, 2007:50) styrker detta genom att tala om att gods 
blir en del av “kulturlandskapet” av dess mening som dels hög ålder men också genom 
att det har format landskapet. Det är alltså genom mänsklig påverkan på andra landskap, 
exempelvis “naturlandskap” eller “politiska landskap”, som “kulturlandskap” skapas i 
viss mån.

Sammanfattning

konstruktionen angående kulturlandskap och ekologiska landskap. Landskap i Simrishamns 
kommuns översiktsplan och länsstyrelsens landsbygdsprogram beskrivs alltså utifrån 
både ett naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Det naturvetenskapliga 
perspektivet beskrivs i båda dokumentet utifrån dels geologi för att beskriva landskapet 
och dels naturvärden för att värdera landskapet. Det samhällsvetenskapliga perspektivet 
präglas i båda dokumenten av ett historiskt perspektiv, där ålder skapar mening, samt 
fokus på objekt som kulturhistoriska element. Den lokala identiteten landskap kan besitta 
framkom i begränsad utsträckning i Simrishamns kommuns översiktsplan och inte alls i 
länsstyrelsens landsbygdsprogram.

I länsstyrelsens landsbygdsprogram beskrivs landskapet i mycket större utsträckning 
utifrån det naturvetenskapliga än det samhällsvetenskapliga perspektivet. Detta gäller 
både rent ordmässigt men också i antal meningsskapande tecken. Alltså går det att 
utläsa att det naturvetenskapliga, eller ekologiska perspektivet premieras i länsstyrelsens 
landsbygdsprogram. Viktigt att poängtera är dock att det kulturella perspektivet ändå 
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Simrishamns kommuns översiktsplan har en tämligen jämn fördelning mellan det 
ekologiska och det kulturella perspektivet textmässigt. Det sker dock en förskjutning mot 
det naturvetenskapliga hållet när det handlar om att ge mening till landskapet genom tecken. 
Detta antyder att det naturvetenskapliga perspektivet tenderar att få en mer framträdande 
roll när landskap ska beskrivas och värderas i styrdokument för planering, men fallet är 
inte att det “ekologiska landskapet” på något vis tränger undan “kulturlandskapet” utan 
båda existerar i planeringens konstruktion av landskap.

4.1.2 Spänningen mellan politik och lokala seder
Att utröna vad som är en politisk idé om landskap är inte helt enkelt, likaså är det med de 
lokala seder som påverkar hur landskap beskrivs och värderas. Politik beskrivs nedan som 
de direktiv som kommer från olika statliga eller regionala myndigheter i form av lagar 
och regler. De lokala sederna framgår inte alls lika tydligt och ett resonemang förs därför 
kring hur dessa kan synliggöras i planeringens styrdokument.

Landskapet som politik
Den politiska konstruktionen framgår tydligast i Simrishamns kommuns översiktsplan 

politik dokumentet när de andra landskapstyperna beskrivs. Detta sker i de stycken 
som främst hanterar det “ekologiska landskapet” (Simrishamns kommun, 2015:50f), 
“kulturlandskapet” (Simrishamns kommun, 2015:46), och i viss mån “landskapsbilden” 
(Simrishamns kommun, 2015:46,53). Det ekologiska landskapet blir politiskt när 
författarna övergår till att prata om “naturvård”:

“Kommunens ambition är att bevara och utveckla dessa värden genom 
aktiv naturvård och ansvarsfull planläggning. Som underlag har kommunen 
fastställt ett naturvårdsprogram som pekar ut områden med höga 
naturvärden.” (Simrishamns kommun, 2015:50)

Förutom att vara betydande för naturvärden har naturvårdsprogrammet även stor vikt för 
“besök & bosättning”. På detta vis blir naturvårdsprogrammet inte enbart ekologiskt utan 

uttrycker också den regionala och nationella politik som påverkar hur konstruktionen av 
landskap ter sig:

“Ansvaret för skydd av värdefull natur delas av stat och kommun. Staten har 
i det sammanhanget utfärdat ett antal förordningar som på olika sätt berör 
kommunens ansvar för natur och landskap.” (Simrishamns kommun, 2015:50)

kommer från den statliga myndigheten Naturvårdsverket (Simrishamns kommun, 
2015:51). Områdena ges i viss mån mening genom att de har diverse naturvärden som till 

ekologi kultur

Skåne länsstyrelses landsbyggdsprogram

Simrishamns kommuns översiktsplan

berggrunden
kambriska sandstenar
urbergshorst
naturvärden
biologisk mångfald
nyckelbiotoper

historiska byggnader
hög ålder
lokal kontext
hällristningar
kulturhistoriska objekt
historiska landskap

Figur 6: Skåne länsstyrelses landsbygdsprogram & Simrishamns kommuns översiktsplans 
positionering i spänningen mellan ekologi och kultur
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exempel; “art- & individrika växtsamhällen” och “rik förekomst av naturbetesmarker”, 
men framförallt får de sin mening genom att vara beskrivna som bevarandevärda av 
en nationell makt, i detta fall naturvårdsverket. Likaså får biotoper sin mening genom 
Skogsstyrelsen:

“Skogsstyrelsen ansvarar för skyddet och vården av följande 
biotoper:[...]“(Simrishamns kommun, 2015:53)

Det politiska landskapet får också sin mening genom tecken som “kulturarvet”, 
“riksintresse och lagar”, samt “kommunens attraktionskraft”.

“Kulturarvet bidrar till kommunens attraktionskraft som besöksmål och 
boendemiljö.” (Simrishamns kommun, 2015:46)

Det är inte kulturarvet genom historia och lokal kontext som är viktigt utan det är 
dess politiska inverkan genom ökad bosättning och turism, vilket skiljer sig från 
“kulturlandskapet” beskrivet ovan där landskapet i sig självt har ett värde.

Förutom att vara kommunens politiska vilja beskrivs “kulturarvet” också utifrån en statlig 
vilja genom; “riksintresse för kulturmiljö”, “kulturminneslagen” och “kulturreservat”. 
Alltså konstrueras landskap och ges mening långt ifrån själva platsen genom att pekas 

Primdahls (2006:315f) påstående om att platsen där landskap förändras inte behöver vara 
det fysiska landskapet utan landskap påverkas hela tiden av faktorer utanför dess direkta 
område. Objekt som pekas ut och är skyddade av dessa politiska direktiv överensstämmer 
med de objekt som var del av “kulturlandskapet”. Skillnaden är att “kulturlandskapets” 
ges mening genom dess lokala identitet och historia som är lokalt förankrat, medan 
det politiska landskapets objekt ges mening långt ifrån platsen och utan någon lokal 
förankring.

I länsstyrelsens landsbygdsprogram (2007) beskrivs det politiska landskapet inte alls i 
samma utsträckning utifrån lagar och statliga direktiv. Det politiska landskapet ges mening 
genom tecknen “rekreationsområde”, “österlenleden”, “skåneleden”, “riksintresse för 
friluftsliv” och “vandringslederna”.

“Området används extensivt som rekreationsområde med kusten och de 

den välbesökta Österlenleden.” (Reiter, 2007:152)

Det politiska landskapet ges i stor utsträckning mening på samma vis som i Simrishamns 
kommuns översiktsplan. Det är nationella direktiv som ger platser i landskapet en viss 
position som bevarandevärd eller viktigt. Värdering sker inte utifrån dess lokala identitet 
eller vikt för samhället, utan det ges av vilket värde platsen har i det regionala eller 
nationella perspektivet.

Båda dokumenten påvisar också att globala makter påverkar hur landskap konstrueras.
Detta genom att Natura-2000 områden redovisas och att dessa får en stark ställning när 
det kommer till att värdera landskap:

“Verkeån är utpekad som nationellt särskilt värdefull och är även ett Natura 
2000-område.” (Reiter, 2007:151)
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I översiktsplanen redovisas områden för Natura-2000 genom en karta (Simrishamns 
kommun, 2015:52), och får sin mening genom att det regleras av miljöbalken. Global 

om vilka platser i landskap som är utpekat, och därigenom konstruerat av EU. Det är 
därigenom i viss utsträckning som landskap konstrueras av globala makter (EU), nationella 
makter (Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen etc.) och regionala makter (länsstyrelsen). I 
Simrishamns översiktsplan konstrueras landskap också genom kommunala intressen. 
Detta kan härledas till den kamp mellan globala makter och det lokala seder när landskap 
ska värderas som  beskrivs i tidigare forskningsläget.

Landskapet som lokala seder
Som tidigare nämnt är det svårt att utläsa vad som är “lokala seder” och vad som är 
“kulturlandskap” eftersom dessa två begrepp i stor utsträckning går in i varandra. För 
att särskilja dem görs därför en avvägning mellan det som handlar om det lokala i 
“kulturlandskapet” och det som framhävs som endast “kulturlandskap”, det lokala blir 
det som härleds till “lokala seder”.

stora och har i betydande omfattning påverkats av 1800-talets skiften.” 
(Reiter, 2007:50)

Tecknet “byarna” får sin mening, dels genom “hög ålder” och “tämligen stora”, men också 
genom att de “har blivit sockencenter med kyrka” och “påverkats av 1800-talets skiften”. 
Det mest intressanta tecknet för diskussionen kring lokala seder är “sockencenter”, vilket 
antyder att byarna genom tiden skapat en lokal identitet. Detta antyder att landskap kan 
konstrueras utifrån dess lokala identitet och att platser (i detta fall byar) blir viktiga 
genom den lokala sammanhållning det har skapat genom just “sockencenter” och “kyrka”. 
Simrishamns översiktsplan framhåller på liknande vis vikten av lokala seder när de 
konstaterar att kulturvärden “är viktiga för vår identitet och sammanhang” (Simrishamns 
kommun, 2015:46). Vidare beskrivs kulturvärden medverka till “livskvalitet, delaktighet 
och trygghet” (Simrishamns kommun, 2015:46). Framförallt trygghet är ett intressant 
tecken eftersom det antyder att landskap kan innehålla en känsla av trygghet för de som 
bor där genom att innefatta “kulturvärden”, vad dessa kulturvärden byggs upp av framgår 

seder, dock är det ofta i samband med det som har karakteriserats som “kulturlandskapet”.

Simrishamns översiktsplan bygger upp begreppet “kulturlandskapet” i tämligen stor 
utsträckning utifrån begrepp som “identitetsskapande”, “spår av vår gemensamma 
historia”, “vår identitet”, “känsla av sammanhang”, “präglat av olika mänskliga 
kulturaktiviteter”. Länsstyrelsen använder istället endast begrepp som “lokal kontext” 
och “format landskapet” för att beskriva hur “kulturlandskapet” har lokal förankring och 
byggs upp av lokala seder. Simrishamns kommun ger en beskrivning av kulturlandskapet 
som tydligare fokuserar på lokal kontext, lokal identitet och hur landskapet har format 
av människor i området, jämfört med länsstyrelsen, där fokus mer ligger på en de fysiska 
kulturbärande elementen.

KAP 4 - ANALYS
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Sammanfattning
Avslutningsvis kan vi konstatera att hur landskap konstrueras utifrån politik och lokala 

tendenser och antydan till hur landskapet påverkas av dessa olika perspektiv, men det är 
inte alls beskrivet med den tydlighet vi har funnit när vi har letat efter det ekologiska och  
kulturella perspektivet.

Det politiska landskapet byggs upp genom globala makter i form av EU-förordningar 
som Natura-2000, nationella makter genom statliga förordningar som riksintressen och 
regionala makter i form av länsstyrelsen. Politiken påverkar och konstruerar landskapet 
långt ifrån det fysiska landskapet medan de lokala sederna utgår ifrån det lokala. I 
länsstyrelsens landsbygdsprogram konstrueras landskapet inte alls lika mycket utifrån 
de regler och lagar som kan kategoriseras som politik, som det görs i Simrishamns 
översiktsplan.

länsstyrelsens dokument. Dessa seder kan härledas och liknas vid “kulturlandskapet”, med 
skillnaden att dess mening kommer ur det lokala, identitet och att platsen skapas genom 
människors påverkan på platsen.

politik lokala seder

Skåne länsstyrelses landsbyggdsprogram

Simrishamns kommuns översiktsplan

naturvård
besök & bosättning
statliga förordningar
riksintresse
vandringslederna
lagar

lokal identitet
trygghet
identitetsskapande
känsla av sammanhang
mänskliga kulturaktiviteter
format landskapet

Figur 7: Skåne länsstyrelses landsbygdsprogram & Simrishamns kommuns översiktsplans 
positionering i spänningen mellan politik och lokala seder
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4.1.3. Spänning mellan visuellt och erfaret

Landskapet som visuellt
Skånes länsstyrelse beskriver landskapet i Simrishamns kommun genom att kategorisera 
det i två kategorier som all konstruktion av landskapsbegreppet utgår ifrån. Dessa två 
kategoriseringar går under namnen österlensslätten och österlenska backlandskapet. 
Analysen av dessa har sedan gjorts genom mestadels kartanalyser som sedan har 
utvärderats efter vissa kvaliteter (Reiter 2007: 9f):

Visuell kvalitet   förekomsten av vyer med pittoresk kvalitet samt estetiska
   landskapselement i en estetiskt tilltalande sammansättning.
Integritet   graden av påverkan av storskaliga, visuellt störande eller på  
   andra sätt disharmoniska ingrepp som är främmande för  
   landskapets karaktär.
Identitet   graden av sådan distinkt och gemensam landskapskaraktär  

   påtaglig platskänsla.
Sällsynthet   förekomsten av landskapselement eller kvaliteter som är  
   båda sällsynta/representativa och värdefulla.

Redan här vittnar det om att landskapet konstrueras som något som betraktas utifrån. 
Genom att använda kartanalyser och redovisa området utifrån en karta blir landskapet 
en representation, därmed analyseras inte det verkliga landskapet. Det blir på detta vis 
omöjligt att uppleva landskapet kroppsligt och därigenom blir landskapet betraktat 
utifrån endast ett sinne, nämligen synen. Likaså premieras synen när landskapstyperna 
ska utvärderas. Länsstyrelsen i Skåne poängterar hur mycket de visuella kvaliteterna 
prioriteras när landskap ska konstrueras genom att sätta “visuell kvalitet” som ett 
bedömningskriterium. Det visuella perspektivet är så pass dominerande att det dessutom 
dyker upp i två av de andra tre bedömningskriterierna. Redan i inledningen av dokumentet 
vittnas det om att landskapet är något som betraktas utifrån genom kartor och att det i stor 
utsträckning utvärderas efter hur det uppfattas visuellt. Att använda ordet “pittoreskt” är 
enligt Brook (2013:110f) ett visuellt estetiskt sätt att värdera landskap, och det är en av 
de tre estetiska kategorierna vilka har präglat synen på landskap sedan 1700-talet som 
beskrivs i forskningsläget.

Även Simrishamns kommuns översiktsplan (2015) talar i stor utsträckning om landskapet 
utifrån österlenska backlandskapet och österlenslätten. Denna kategorisering används 
sedan för att beskriva de båda områdenas visuella egenskaper. Det “österlenska 
backlandskapet” beskrivs av tecknen; “slående utblickar”, “skogsbeklätt”, varierat” och 
“kuperat”, medan “österlens slättlandskap” är “småkuperat”, “enhetligt”, “sammanhållet” 
och “öppet” (Simrishamns kommun, 2015:46). Skillnaden mot länsstyrelsen Skånes 
landsbygdsprogram är att länsstyrelsen utgår ifrån de två landskapstyperna “österlenska 
backlandskapet” och “österlenslätten” när landskapet beskrivs medan i översiktsplanen 
beskrivs landskapet dels av landskapstyperna och dels utifrån andra perspektiv.

Både när det kommer till österlensslätten och österlenska backlandskapet, inleder 
länsstyrelsen Skåne (2007) med att tala om landskapet utifrån hur dess visuella kvaliteter 
framstår. Det är de “visuella elementen”, “den sceniska kvaliteten” och “vyer” eller 
“utsikter” som framhävs som viktiga för vad landskapet är. Detta vittnar om att landskapet 
är något som betraktas på avstånd, något visuellt element som fångar ögat.
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Detta understryks i forskningsläget där det konstateras att det visuella perspektivet 
beskriver landskapet som en vy, eller på engelska “scene” (Olwig, 2000:38, Wattchow, 
2013:89).

inte heller mycket som stör eller förstör vyerna.” (Reiter, 2007:48)

Stenshuvud och individuella element i landskapet som viktiga blickfång.”
(Reiter, 2007:150)

I det österlenska backlandskapet definieras visuell kvalitet som “intressant visuell 
kvalitet”. Denna visuella kvalitet beror på “storslagna vyer” och “viktiga blickfång”, vilka 
utgörs av “individuella element” och “Östersjön”. Begreppet storslagenhet är en viktig 
beståndsdel i det sublima landskapet, vilket är en av de tre estetiska kategorierna beskrivna 
i forskningsläget. Den intressanta visuella kvaliteten består också av de föränderliga 
rumsliga och visuella upplevelserna som variationen i landtäcket och landformen ger 

visst värde”.

“Landtäcket och landformens stora variation skapar en intressant visuell 
kvalitet med föränderliga rumsliga och visuella upplevelser där elementen 
ofta jobbar tillsammans.” (Reiter, 2007:150)

I Simrishamns kommuns översiktsplan beskrivs också landskapet genom dess 
“slående utblickar” och “siktlinjer”, även om det inte är lika tydligt framträdande. Det 
“österlenska backlandskapet” ges mening av “slående utblickar” vilka är “Östersjön”, och 

“I norr breder ett kuperat, varierat och till stor del skogsbeklättbacklandskap 
ut sig med många slående utblickar över Östersjön.” (Simrishamns kommun, 
2015:46)

I länsstyrelsens dokument framhävs att landskapet besitter vissa visuella egenskaper som 
storslagenhet, visuell utsatthet, öppenhet och enkelhet. I forskningläget beskrivs den 
tredje estetiska kategorin pittoreska landskapet som en blandning mellan storslagenhet 
och utsatthet, tillsammans med den intima lantliga enkelheten.  Den visuella utsattheten 

Likaså kommer storslagenheten dels ur denna öppenhet men också genom vyer.

“Den öppenhet som råder i stora delar av detta karaktärsområde innebär 
såväl storslagenhet som visuell utsatthet.” (Reiter, 2007:50)

Det visuella landskapet beskrivs i stor utsträckning av de visuella element som det byggs 
upp av. De visuella objekten kan vara i form av bebyggelse (bebyggelsestruktur, byar, 

någon form av användning (marktäckning, åkerlandskap, jordbrukslandskap, 
energiskogsplanteringar, bete, fruktodling, skog, vegetation) eller som geologiska fenomen 



40

En stor del av dessa skulle kunna kategoriseras som landskap konstruerat genom 

att de i dokumentet ges mening genom att vara “varierade”, “traditionella”, “enhetliga” 
och liknande visuella karaktärer, samt genom att de som begrepp beskriver visuella 
karaktärer som stark platskänsla, intressant visuell kvalitet eller visuell utsatthet.

“Området har en stark platskänsla i både kustlandskapet och det inre 
höglandet.” (Reiter, 2007:150)

I Simrishamns översiktsplan beskrivs landskapet i större utsträckning utifrån visuella 
egenskaper snarare än visuella element. Landskap ges mening genom tecken som 
“upplevelsevärden”, “det unika”, “stor mångfald”, “rika kontraster”, “småskalighet”, 
“landskapstyper”, “blommande buskar och träd”, även om det förekommer vissa visuella 
element som “sammanhållna byar” och “utskiftande gårdar”. 

“Variation” är ett begrepp som används frekvent både när de visuella kvaliteterna beskrivs 
och när landskapet beskrivs utifrån andra perspektiv. Variation framhävs som en del i det 
som ger landskapet en visuella kvalitet. Det handlar om “variation i marktäckningen”, 
“bebyggelsestruktur”, “jordbrukslandskap”, “landskapsrum”, “landformer”. Genom 
att vara varierat uppnås en högre kvalitet i landskapet och denna kvalitet är baserad på 
visuella karaktärsdrag. När det österlenska backlandskapet beskrivs används begreppet 
“mosaik” för att beskriva landskapets variation. Tecknet beskrivs utifrån dess fysiska 
element; “jordbruksmark”, “skog”, “fruktträdsplanteringar”, “öppna marker” och “platå”. 
Det som gör att kedjan blir en del av det visuella perspektivet är de tecken som ger 
de fysiska elementen mening, “fruktträdsplanteringar” skapar en “intressant variation” 
och “förstärker områdets karaktär”, “skog” skapar “begränsning för utblickar” och en 
“enhetlig unik karaktär”.

bitvis dominerar landskapsmosaiken och skapar en intressant variation av 
marktäcket.” (Reiter, 2007:152)

Begreppet “mosaik” är enligt Nationalencyklopedin (2016) “konstnärlig framställning 
eller dekoration av olikfärgade småbitar av sten eller glas, placerade i murbruk, kitt eller 
cement på ett fast underlag.”. Att använda ett sådant begrepp för att beskriva landskap 
gör att en representation blir fokuserad på estetiska värden istället för erfarenheten. 
Landskapet blir ett täcke av vackra färger som samspelar på ett konstnärligt vis, något 
som i forskningsläget har konstaterats som ett visuellt sätt att konstruera landskap. Även 
Simrishamns kommuns översiktsplan beskriver landskapet utifrån “mosaik”. Variationen 
ges inte lika tydliga visuella element utan beskrivs med tecknen; “betesmarker”, 
“jordbruksmark”, “fruktodlingar” och “skog”. Detta är fysiska element som konstrueras 
visuellt men det värderas inte efter dess visuella kvaliteter i samma utsträckning som 
länsstyrelsens landsbygdsprogram.

När den visuella kvalitetens ekvivalenskedja byggs upp avslutas det med tecknet “element 
från andra områden”. Detta vittnar om att landskap beskrivs som något som är mer än en 

“På de västliga sluttningarna påverkas intrycken (vad beträffar utsikt) av 
element från andra områden.” (Reiter, 2007:48)
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är ett traditionellt visuellt perspektiv på landskap som har konstaterats i forskningsläget. 

Begreppet “landskapsbild” tas upp i både Skåne länsstyrelses dokument och i 
översiktsplanen för Simrishamns kommun.

“Längs kusten domineras landskapsbilden bitvis av vidsträckta fruktodlingar.” 
(Simrishamns kommun, 2015:50)

“Landskapsbild med kulliga, rofyllda, variationsrika, småskaliga miljöer.” 
(Reiter, 2007:150)

Att tala om landskapet utifrån en bild är ett väldigt visuellt präglat perspektiv där tankarna 

utifrån med en distansering mellan landskapet och den som betraktar. Det ger också en 
antydan om att det som representeras inte är det riktiga landskapet utan en bild, uppfattning 
eller en representation av det verkliga landskapet.

Det är också intressant att se hur landskap representeras i dokumenten, alltså genom 
vilka verktyg som används för att återge landskap. Om vi börjar med länsstyrelsens 
representation utgår det ifrån en två kartor där de två landskapstyperna “österlenslätten” 

I inledningen konstateras det att återge något genom en karta har sitt ursprung i 

konst. Därigenom representeras de två landskapstyperna genom ett distanserande och 
utanförskap. I Simrishamns översiktsplan används också kartor i stor utsträckning för att 
representera landskap, dock ges de tydligare ekologisk eller historisk koppling.
    

genom att återge vackra vyer av landskapet.

 

Karta 1: “österlenslätten” (Reiter, 2007:48) Karta 2: “österlenska backlandskapet” (Reiter, 
2007:150)
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även stora områden med gräsmarker och hedar med lång kontinuitet.”. Olika typer av 
landskapstyper visas härigenom upp som vackra vyer över landskapet.

betraktas utifrån.

I Simrishamns kommuns översiktsplan representeras landskap på ett liknande vis, med 

avsnittet (Simrishamns kommun, 2015:46), som ger en mer detaljerad representation av 
vad landskapet kan vara (se bild 12). Dessa bilder påvisar två olika sätt att representera ett 

mer än en visuell kvalitet, de representerar objekt och historia. Den vänstra visar endast en 
vy och poängterar landskapet sett utifrån, åkern är inte något som beträds utan betraktas 

landskapet på ett annorlunda vis än enbart visuellt men verktygen i form av kartor och 

alternativa metoder. 

Bild 8 & 9: Bilder som ska representera landskap enligt länsstyrelsen (Reiter, 2007:151).

Bild 10: bild från Skåne länsstyrelse (Reiter, 
2007:154) (1745-46)
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När landskapet beskrivs i länsstyrelsens landsbygdsprogram utifrån begreppet visuell 
kvalitet blir konstruktionen av vad landskap är och innehåller fokuserat på olika element 
som uppfattas utifrån genom vyer och blickfång. Dessa vyer utvärderas och kategoriseras 
därefter efter enbart hur de uppfattas visuellt. I Simrishamns kommuns översiktsplan 
beskrivs landskapet också utifrån dess visuella egenskaper, dock med mindre fokus på 
vilka de visuella elementen som skapar dessa egenskaper är och mer enbart vilka kvaliteter 
som landskapet byggs upp av. Vi ser också att landskapet representeras genom visuella 
metoder genomgående i båda styrdokumenten, med undantag för de kulturella elementen 
i landskapet, vilka försöker visa mer än en vacker miljö.

Landskapet som erfaret
I Simrishamns kommuns översiktsplan tas landskapets upplevelsevärden upp och beskrivs 
följande:          

“De kulturlandskap, som är utpekade som riksintressen för kulturmiljö i 
kommunen, saknar analys av upplevelsevärden som är viktiga att bibehålla 
i landskapet. Det kan gälla siktlinjer, landskapsrum, bebyggelsestruktur och 
kompletteringsmöjligheter.” (Simrishamns kommun, 2015:46)

Detta är den enda gången det antyds att landskapet är något som man upplever eller 
erfar. Dock ges upplevelsen mening genom tecken som “siktlinjer”, “landskapsrum”, 
“bebyggelsestruktur”. “Siktlinjer” kan härledas till en vy, en inrammad bild av landskapet, 
“bebyggelsestruktur” är något man betraktar utifrån från en utsiktsplats eller en karta. 
Båda dessa tecken går därigenom att härleda mer till det visuella perspektivet av landskap 
än det erfarna landskapet. “Landskapsrum” är i så fall det tecken som mest relaterar till att 
erfara landskapet genom att det är en plats mer än en vy. Begreppet förklaras inte vidare 

som utgår ifrån hur det erfars.

kommun, 2015:47), Bild 13: till höger: den klassiska representationen av en landskapsvy 
(Simrishamns kommun, 2015:50).
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Sammanfattning
Att beskriva och värdera landskapet visuellt genomsyrar båda de analyserade dokumenten. 
Det framhålls även att det är utifrån visuell kvalitet som länsstyrelsen i Skåne bedömer 
landskap, och detta blir ett framträdande kriterium för den utvärdering som sker. I 

behandlar det visuella landskapet utan detta perspektiv dyker upp i andra avsnitt vilka 
behandlar kultur, ekologi och politik. Det är även så att representationerna som görs av 
landskap är präglade av det visuella perspektivet genom att återges i kartor vilka uttrycker 

landskapet kan inte utläsas i styrdokumenten utan det ter sig att landskapet representerat 
och konstruerat som visuellt har en tämligen hegemonisk ställning gentemot det erfarna 
landskapet.

visuellt erfaret

Skåne länsstyrelses landsbyggdsprogram

Simrishamns kommuns översiktsplan

vyer
utblickar
sceniska
utsikter
blickfång
siktlinjer

?

Figur 8: Skåne länsstyrelses landsbygdsprogram & Simrishamns kommuns översiktsplans 
positionering i spänningen mellan visuellt och erfarenhet
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4.2. Hur konstrueras landskap när det erfars?
För att ta reda på hur planerare talar om landskap när det erfars analyseras det insamlade 
material från landskapsvandringen. 
4.2.1. Spänning mellan ekologi och kultur
Landskapet som ekologi
Under landskapsvandringen konstruerade deltagarna i viss mån landskapet utifrån olika 

Deltagarna talade om fysiska element i landskapet som kan härröras till naturvetenskapen, 
så som “sten”, “jord” och “mark”. Detta kan kopplas till det ekologiska perspektivet 
eftersom detta innefattar att se landskapet som något fysiskt.

“Jag började väl att tänka kring materialen. När ni sa landskap tänkte jag 
direkt liksom, gräset, jord [...].” (Informant 1, rad 3)

Vidare talade deltagarna om naturens företeelser i form av mönsterformationer där det 
inte rådde någon tvetydighet om upphovsman. Mönstren kan härledas till fysiska element 
i landskapet med organiska formationer.  

“Mm, jag tänkte på det här med mönster, att det är liksom, när man fotar 
liksom upp eller när man tittar ner och så kan man upp, när man tittar på 
trädstammarna, så allting bildar mönster. Samma sak liksom att alla material 
är någon form av mönster, ehm. Som de här fotade jag, jag tycker liksom att 
det naturen skapar väldigt vackra formationer så.” (Informant 2, rad 71)

till. Beskrivningen ingår därmed i det ekologiska perspektivet eftersom man då preciserat 
den naturvetenskapliga företeelsen. 

“Aa men för mig karaktäriseras det här landskapet av att det är ett mycket 
träd, blandat med träd, både barrträd och bladträd som möts.” (Informant 
2, rad 71)

Vi kan urskilja att deltagarna talade utifrån det naturvetenskapliga perspektivet gällande 
vad naturen skapat kontra vad människan skapat. Det naturen genererat värderades som 
“naturligt”. 

“Ni ställde ju den frågan precis innan vi gick iväg, om vad som är ett landskap. 
Så då när vi gick iväg så började jag tänka på det här med vad som är liksom 
gjort av naturen och vad som är gjort av människan. Så jag gick runt och 
fotograferade lite platser som jag såg här som, vissa var ganska tydliga 
installationer gjorda av människor men andra var ju lite mer tvetydiga.” 
(Informant 1, rad 67)

Vidare kunde olika landskapstyper förknippas med naturlig eller mänsklig påverkan. 
Landskap definieras även med tecknet “naturlandskap” för att förtydliga naturens 
påverkan. 
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“[...] det mesta har väl människan gjort hehe. Den är ju också det vi pratade 
om stadslandskapet, det är ju väldigt såhär, människogjort liksom. Medan när 
vi är ute i en skog så är det ju naturlandskapet så då är det kanske det som har 

Framträdande var att deltagarna fann det oklart huruvida naturen eller människan var 
upphovsman och påverkat vissa företeelser i landskapet.

“Jag undrar hur naturligt den här gläntan är? Om det är något naturen har 
skapat eller vi har skapat.” (Informant 3, rad 108)

Landskapet som kultur
Landskap som kulturhistorisk företeelse förekom i deltagarnas konstruktioner under 
vandringen. Som diskuterades ovan i det ekologiska perspektivet talade deltagarna 
om tvetydigheten gällande det naturligt förekommande och det av människan skapat 
i landskapet. När man talade om vad människan påverkat utgår diskussionen från ett 
samhällsvetenskapligt och kulturellt betingat perspektiv snarare än ekologiskt. Det 
kulturella landskapet framträder där människan lämnat spår vilket i sin tur påverkat 
platsens kulturella mening. Dessa avtryck menade deltagarna hade påverkat vissa platser 

Man talade bland annat om skyltar och stigar som gjorda av människan:

“Det här är liksom mer till för, liksom gjort för människan, som den där stigen 
är jag vet inte vad den är gjort i för material som ligger där. Det är liksom 
väldigt ‘välkommen till naturreservatet’.” (Informant 2, rad 107)

Deltagarna nämnde objekt som vittnar om 
människans existens och som kopplades till det 

“Och jag tog även bild på den här 
mötesplatsen, jag tänkte att det var så här 
klassiskt riktmärke att man är ute på landet.” 
(Informant 1, rad 5)

 
Vidare nämnde deltagarna historiskt och kulturellt 
betingade objekt som vittnar om människans 
existens och användning av landskapet. Dessa 
objekt var till exempel murar och stenrösen.  

“Ja men jag tycker om att liksom bara gå 
och sätta mig på såna stenrösen. jag tycker 

och sånt där, nä men jag tycker om det. Det 
är som en paus i landskapet så. Som ett berg 
med massa massa små stenar.” (Informant 
2, rad 51)

på mötesplatsskylten beskriven ovan. 
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Tidsaspekten diskuterades under vandringen 
då deltagarna blickade tillbaka i historien vid 

om ting i landskapet som förklarades som 
inslag som fått stå orörda och beständiga 
under lång tid.
 
“Ja, det är något med sten och det är 
liksom att de har funnits där så länge. 
De vittnar så mycket om historien på 
ett väldigt tyst sätt. Det känns som att 
hur många som helst har varit där, 
kanske suttit på den och funderat över 
livet. Sen så är det ju som en liten 
institution i landskapet som bara är. 
Den är inte bara som ett träd som kan 
dö. Den är för alltid.” (Informant 2, 
rad 134)

sin tur deltagarna att tänka på tid i ett större 
perspektiv då dåtid och nutid diskuterades.  

“Och så historia, man känner liksom förankringen till historien. När man ser 
det här stengärden så tänker man att det har ju varit här i hundra år eller nåt. 
Man blir som ett litet barn i tiden.” (Informant 1, rad 30)

Sammanfattning
Under vandringen konstruerades landskap genom att deltagarna talade om dess ekologi 
och utifrån kulturellt perspektiv. Synsätten användes ungefär i lika stor utsträckning. 
Intressant nog sattes perspektiven mot varandra då man talade om landskapet och element 
i landskapet var påverkat av naturen eller människan. 

Sammanfattningsvis konstrueras landskap ekologisk genom att deltagarna talade om 
landskap utifrån biologiska och organiska element och former. Det ekologiska perspektivet 
präglades även av naturens avtryck i landskapet, i termer om vad naturen skapat. Detta 
sattes i kontrast till vad människan skapat, som däremot präglades av det kulturella 
perspektivet. Objekt och spår som vittnar om mänskans existens diskuterades.
 

Bild 15: En av deltagarnas fotografi på 
stenen som förklarades som ett historiskt 
element i landskapet.  

Figur 9: Det prickade strecket visar på att deltagarna uppskattningsvis talade i lika stor 
utsträckning om landskap utifrån ekologi som kulturellt perspektiv. 

landskapsvandringen

ekologi kultur

sten, jord, mark
material
barrträd
naturligt

skyltar
stigar
riktmärke
stenrösen



48

4.2.3. (ingen) Spänning mellan politik och lokala seder

Landskapet som politik
Detta avsnitt är döpt “ingen spänning mellan politik och kulturella seder” eftersom den 
politiska dimensionen av landskap inte togs upp under landskapsvandringen. Politiska 
företeelser i landskapet kan exempelvis vara politiska beslut som påverkar landskapet, 
till exempel beslut om naturreservat och strandskydd. Det kan även gälla ägande och 
användande av en plats. 

En deltagare nämnde att en utlagd stig vittnade om att vi befann oss i ett naturreservat. 
Eftersom de inte talade vidare om naturreservatet och dess inverkan på området kopplar 
vi det nedanstående citatet till landskap som kulturell företeelse för att stigen snarare är 
ett tecken på människans avtryck på platsen, snarare än ett politiskt beslut. 

“Det här är liksom mer till för, liksom gjort för människan, som den där stigen 
är jag vet inte vad den är gjort i för material som ligger där. Det är liksom 
väldigt ‘välkommen till naturreservatet’.” (Informant 2, rad 239-241)

Landskapet som lokala seder 
När deltagarna talade om rörelse användes begrepp som respekt och regler. Hur man rör 
sig på vissa områden menade de påverkas av detta. Det konstaterades att vissa platser inte 

“Som jag ser det är jag en passiv observant, det är på något sätt inbundna 
regler om var vi får lov och inte får lov att vara. Åkermarkerna, dungarna 
och annat det tillhör naturen på ett annat sätt.” (Informant 3, rad 110-112)

Dessa regler kan kopplas till diskussionen om landskap som politik, detta i form av 

regler, skapade utifrån historisk och social kontext snarare än ett politiskt regelverk. Man 
kände respekt för naturen och att beträda vissa platser var så kallade oskrivna regler. Vi 
kopplar därför dessa regler till lokala seder snarare än till det politiska perspektivet.  
De oskrivna reglerna uppfattades som begränsande för människan. 

“Jag tycker det är väldigt synd att man 
är låst som människa, att man står på 
den här förbaskade asfaltvägen och 
inte går ut. Antagligen är det ett rätt 
spännande område.” (Informant 3, rad 
115-115)

Deltagarna hade respekt för dessa 
oskrivna regler. Man menade att reglerna 
särskilt bör följas på grund av deras 
yrkesroll. Denna respekt kan tolkas som 
en social produkt av yrkesrollen. 

“Men man får respektera dem, haha, 
som kommunarbetare hade det inte 
varit så bra.” (Informant 2, rad 118-
119)

Bild 16: Deltagarna upplevde sig låsta i sitt 
rörelsemönster när de gick på vägen. 
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Seder kan även vara objekt som bidrar 
till platsens identitet och historia. Dessa 
kan liknas vid de element som nämndes i 
diskussionen om landskap utifrån kulturellt 
perspektiv så som skyltar, stenrösen och 
murar. Dessa element kan även tillhöra  
diskussionen om landskap som lokala seder 
eftersom de kan skapa lokal identitet och 
vittna om platsens historia. Ett exempel på 
det är mötesplatsskylten som en deltagare 
menade bidrog med identitet. 
 
“Och jag tog även bild på den här 
mötesplatsen, jag tänkte att det var så 
här klassiskt riktmärke att man är ute 
på landet.” (Informant 1, rad 14-15)

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte framkom någon direkt spänning i 
detta avseende under landskapsvandringen eftersom den politiska aspekten uteblev. 
Deltagarna konstruerade landskap genom att tala om landskap som lokal sed i relativt 
liten utsträckning om man jämför med tidigare berörda konstruktioner. De diskuterade 
ämnet i form av oskrivna, socialt konstruerade, regler och objekt med lokal förankring. 

Bild 17: En av deltagarnas bild på 
mötesplatsen. 

Figur 10: Det prickade strecket visar på att deltagarna uppskattningsvis konstruerade landskap 
som lokala seder i viss mån. Det politiska perspektivet lyser med sin frånvaro.
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politik lokala seder?
oskrivna regler
respekt
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4.2.2. Spänning mellan visuellt och erfaret landskap

Landskapet som visuellt
Landskap beskrivet som något visuellt var en återkommande företeelse under 
landskapsvandringen. Även om landskapsvandringen gick ut på att kroppsligt erfara och 

landskap. Omgivningarna förklarades bildligt genom visuella termer i form av vyer, 
utblickar och inramningar, även kallat att se något sceniskt.

Ett exempel på hur landskapet förklarades bildligt är när ett skogsparti förklaras på håll.

“Det är liksom vyn som skapade nån bild av intrycken.” (Informant 1, rad 
153)

Vidare exempel på hur landskapet förklarades visuellt kommer från en deltagare som talade 
om kvaliteter i att kunna se långt, vilket bidrar till en lugnande känsla. Denna förnimmelse 
kan härledas till det pastorala landskapet som syftar till att beskriva omgivningar med 
begrepp som “stillhet” och “enhetlighet”. Exempel på en deltagares pastorala upplevelse 
är följande:

“Och sen är det, det här att man har vyer åt alla håll. Man kan bara ställa 
sig så ser man liksom långt. Kolla ut och fästa blicken på nåt, det är liksom 
meditativt.” (Informant 2, rad 86-88)

Att betrakta landskap sceniskt innebär att se och betrakta på håll, utan att själv vara 

som sammanfattats i en ekvivalenskedja som tar utgångspunkt i “utblick”. “Utblick” ges 
betydelse genom tecken som “vyn” och “dragningskraft” där det som betraktas upplevs 
som tilldragande. Det som beskådas upplevs som en scen som utspelar sig framför en. 

“Att vyn av platsen skapade en dragning ditåt.” (Informant 3, rad 151)

Detta sceniska sätt att beskåda landskap förstärks vidare av en deltagares vilja att beträda 
“scenen” och ta del av föreställningen av den inbjudande vyn. 

“Jag gillade när vi började närma oss skogen här. Man kände ju att det 
var inbjudande, det var därför jag började gå hit också. Just när man står 
på vägen så går det ju ner, man såg inte vad som väntade liksom. Det såg 
spännande ut när man såg längst med vägen så svängde det där.” (Informant 
1, rad 128-131) 

Åkerlandskapet associerades med landskap som något visuellt. När det besöktes 
förklarades det i termer som öppet och oändliga vyer. En av deltagarna kopplade dessa 
öppna ytor till jakt som förklarades genom en känsla av att någon spejar över de öppna 
områdena. Det överblickbara landskapet kan kopplas till den biologiska förklaringen, 
som redovisas i forskningsläget, till varför landskapet ofta ses som något visuellt där 
jaktmiljöer och överblickbarhet bidrar till det visuella perspektivet. Enligt den biologiska 
förklaringen beskrivs landskap utifrån vyer på grund av att människan jagat och samlat 
och därför sett landskapet utifrån det perspektivet.
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“Nä men liksom öppet i landet, det blir liksom blåsigt det blir mer såhär 
de thermatiska förhållandena blir tuffare i landskapet än vad det är i 
skogsområdet, där är det mer så mysigt och tryggt. Det känns såhär att där 
sitter någon i ett jakttorn och spejar på en, med gevär.” (Informant 2, rad 
254-257)

Helheten användes som ett centralt begrepp för att beskriva landskap. Helhet förklarades 
i tecken som “utblick” där vyn fångar upp helheten bestående av “åker, stadslandskap 
och hav” som “möts”. Landskapstyperna förklaras som kontrasterande till varandra men 
skapar tillsammans en helhet när de möts. På detta sätt distanserade sig deltagarna från 
platsen och talade utifrån vyerna. 

“Jag tänker så här om man tänker landskap behöver det inte bara betyda 
landsbygd utan det är även stadslandskap. Så jag har liksom tagit ett foto här 
på den utblicken där man ser åker och sen ser man det där stadslandskapet 
och sen blir det hav. Att det blir liksom stora olika typer av landskap som 
möts.” (Informant 2, rad 16-20)

värdering kan kopplas till det pastorala landskapet då det syftar till att förklara landskap 
som något enhetligt och reguljärt.  

“[...] ett landskap har ju mer karaktärer och det finns ju väldigt olika 
sorter. Jag tänker mer att ett landskap är någon form av helhet, ett intryck.” 
(Informant 3, rad 39-40)

Hur begreppet helhet användes växlade beroende på vilken miljö deltagarna vandrade i. 
Det helhetliga och blickbara landskapet ändrade karaktär till vandringens andra etapp där 
innebörden förändrades. Detaljrikedom kom att prägla helheten och vyerna förklarades 
som slutna i termer om rumslighet. Denna detaljrikedom kan kopplas till den pittoreska 
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“Vyerna skiftar ju här, från det öppna till det mer stängda rum. Jag upplevde 
själv att jag fotografera mer på detaljnivå, men det är också en del av den 
helheten jag pratade om innan att nu utgörs detta landskapet av en typ av 
helhet som innebär en större detaljrikedom på något sätt. Att nu karaktäriseras 
det inte av något öppet och stort och vidsträckt utan nu, nu utgörs helheten av 
en täthet och en rumslighet. Det var svårare att fotografera, samtidigt som det 
var lättare för det var så mycket mer för att det var så mycket, vad heter det, 
mer objekt att välja.” (Informant 3, rad 170-176)

Under vandringen nämndes synliga fysiska objekt i landskapet som beskrivs genom 
tecknen “material”, “installationer” och “institutioner”. Vissa objekt tillskrevs användning, 
exempelvis stenrösen och stenar som sittplatser och pauser i landskapet, murar som 
barriärer eller övergångar. Vissa objekt tillskrevs värdering då till exempel stenarna var ett 
uppskattat inslag, som avbröt det öppna. Landskapet som visuellt skiftade till landskapet 
som upplevelse då en deltagare talade om hur objekten kan erfaras. 

“Ja men jag tycker om att liksom bara gå och sätta mig på såna stenrösen. 

jag tycker om det. Det är som en paus i landskapet så.” (Informant 2, rad 
125-127)

Elementen definieras som övergångar i 
landskapet och förklaras även som rumsligheter 
och avgränsningar som utgör skiftningar mellan 
olika landskapstyper. Dessa element och vad de 
bidrar med till landskapsbilden värderades som 
intressant. Dessa övergångar och objekt kopplas 
till landskap som något visuellt eftersom de går 
att överblicka på håll och ansågs som visuellt 
intressanta inslag i landskapet. 

“Jag var också inne på hur tydliga 
övergångarna är. Att här har vi vägen, sen 
kommer något annat i direkt anslutning 
en liten bit bort kommer en helt annan 
sorts typ av landskap. Det är väldigt 
kontrastrikt.” (Informant 3, rad 81-83)

Övergångsmomenten förklarades som något man 
såg på håll och som skapade ett sammanhang 
med det omkringliggande. Skiftningarna i 
landskapet förespråkades vilket kan kopplas till 
det pittoreska landskapet.

Bild 19: En av deltagarnas bild på en 
hög med stenar som kan användas som 

åt. 
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“Det intressanta i den här platsen är väl egentligen inte själva platsen i sig 
utan det är vad som omgärdar den. För bara den öppna ytan, visst den är 

runtom som omsluter hela platsen, det är den övergången som jag tycker är 
intressant här. Man får en ring på det sättet, och där händer det något annat.” 
(Informant 3, rad 296-300)

Landskapet som erfaret
Under vandringen talade deltagarna om landskap utifrån erfarenhet och hur de upplevde 
landskapet. Erfarenhetsdrivna diskussioner utvecklades när deltagarna talade utifrån 
personliga och förkroppsligade erfarenheter, kopplat till känslor och sinnen. Det 
upplevelsebaserade landskapet upptäcks med hela kroppen som verktyg, till skillnad från 
föregående text där landskapet enbart upplevdes genom betraktarens ögon. Nyckelbegrepp 
som användes för att förklara det upplevda landskapet är “rörelse”, “inbjudande”, 
“användning”, “skogslandskap” och “lockande”. 
 
När frågan om hur deltagarna upplevde att man kunde röra sig på platsen ställde utvecklade 
diskussionen kring rörelse och rörelsemönster. Rörelsediskussionen hamnar i perspektivet 
landskap som erfaret eftersom definieringarna förkroppsligades. Anmärkningsvärt 
var hur rörelsemönster skiljde sig mellan olika platser som besöktes. Deltagarnas syn 
på rörelsemönster skiftade mellan vandring i åkerlandskap och skogslandskap och 
människans påverkan av platserna.

Utstakade vägar och slingor upplevde deltagarna som begränsande för människan. Detta 
påvisas genom att en deltagare talade om att spontant skapade stigar var mer inbjudande 
att följa än planerade vägar. Exempel:

“Det känns ju mer lockande att gå längs med den stigen än med den där 
ditlagda rundan.”  (Informant 2, rad 317-318)

Bild 20: Deltagares bild på 
den lockande stigen. 

Bild 21: Den “ditlagda rundan” var inte lika populär som 
stigen på den föregående bilden. 
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Detta understryks av en annan deltagare som skiljer vägar och stigar åt genom att särställa 
hur man rör sig på dem. Den strukturerade rörelsen kopplades till av människan anlagda 
vägar eller stigar. 

“Ja strukturerad rörlighet blir inte alls samma sak som den stigen som går 
där.” (Informant 1, rad 319) 

Vidare understryks den strukturerade rörelsen av en tredje deltagare som menar att om det 

“Ja man hamnar då i samma mönster som uppe på det öppna fältet, här är en 
öppen väg, då går jag på den.” (Informant 3, rad 320-321)

De, av människan, organiserade platserna vilka medförde ett riktat rörelsemönster sattes 
i kontrast till djurlivet. Djuren sågs som fria att röra sig överallt, som de vill, och har 
därmed möjlighet att uppleva landskapet annorlunda. Djurlivet och dess rörelsemönster 
kan kopplas till det naturvetenskapliga och organiska som förklarades tidigare i det 
ekologiska perspektivet. 

“Som människa, men som djur kan man 
ju röra sig lite hur som helst.” (Informant 
1, rad 101).

Djurlivet, i detta fall fåglar, menar de har 
möjlighet att uppleva landskapet på andra sätt 
än människan kan. Även om deltagarna menar 
att fåglar visuellt kan se landskapet annorlunda 
ingår detta i det upplevda landskapet eftersom 
synen är ett av våra sinnen och deltagarna syftar 
till att fåglarna upplever med synen som sinne. 

“Nä men till exempel fåglarna ser 
landskapet på ett helt annat sätt än vad 
vi gör för vi ser ju det endast från det 
här grundperspektivet. Vi ser inte det här 
lapptäcken som de ser.” (Informant 2, rad 
103-105)

Skogsområdet, orört av människan, ansågs 
däremot mer fritt för människan och tillåtande 
att röra sig och göra vad man vill i. Denna 
tillåtenhet gjorde att deltagarna kände miljön 
inbjudande och lockande att ta del av.

“Och sen så börjar ett blåbärslandskap som liksom bjuder in till att, det är 
liksom ett inbjudande landskap där man får liksom får springa runt och vara 
lite fri, ehm, man får göra lite som man vill. Som vi ser här att någon har 
byggt en koja till exempel.” (Informant 2, rad 182-185)

 

KAP 4 - ANALYS
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Vidare förklarades förkroppsliga upplevelser där deltagarna tog del av landskapet. 
Under vandringen fångade en bäck deltagarnas uppmärksamhet vilken förklarades som 
spännande och inbjudande. Deltagarna upplevde sedan bäcken genom att ta sig över den, 
på eget bevåg. 

“Ja man får väl säga att den där bäcken tog allt fokus haha och att ta sig över den också. 
Det var mycket det man la märke till, var stenfokuserad.” (Informant 1, rad 223-224)

doft och taktila erfarenheter. En deltagare förklarade det upplevda landskapet som ett 
samspel av sinnen vilket forskningsläget redovisar som typiskt för det upplevelsebaserade 
perspektivet. 

“[...] här är det en helt annan ljudbild än det är där ute för här hör man fåglar 
och det blir liksom som att sinnena kommer till liv på ett helt annat sätt än när 
man är ute i ett åkerlandskap. För det är liksom skogslandskapet har någon 
typ av inverkan på en alltså det här att det är väldigt välgörande att vara 
ute i skogen. Det tror jag det är för att det blir liksom att alla sinnen jobbar 
på något sätt, det liksom lugnar, man blir lugn av att höra fåglar, kvitter och 
dofter och liksom andas luft och gå på mark som är ojämn.” (Informant 2, 
rad 193-199)

Landskapet kopplades till aktiviteter genom vilka deltagarna kan uppleva landskapet. Man 
talade bland annat om att springa, promenera och leka lekar. En plats som besöktes ansågs 
inbjudande för olika användningar:

“Det bjuder in till aktivitet, på något sätt. Man kan spela kubb här och 

Sammanfattning
För att sammanfatta dessa två sätt att konstruera landskap kan vi konstatera att deltagarna 
både talade om landskap som något visuellt och utifrån något som upplevs under 
vandringen. Dessa perspektiv var de mest förekommande under vandringen, det kunde 

Vi kan därmed konstatera att deltagarna konstruerade landskap utifrån upplevelser och att 
landskapsvandringens metoder var till nytta för detta. 

Vi noterade att synsätten sammanföll vid ett fåtal tillfällen då bildliga beskrivningar 
förtydligades med upplevelsebaserade beskrivningar. Sammantaget konstruerade 
deltagarna landskapet som något visuellt genom tecken som utblick, vyer, olika 
landskapskaraktärer, avgränsning, helhet och rumslighet. 

Figur 11: Under landskapsvandringen konstruerades landskap främst genom att tala om 
landskap som något visuellt och som upplevelse. Det prickade strecket visar på att man i större 
utsträckning ändå talade om landskapet som erfaret. 

visuellt erfaret

landskapsvandringen
utblick
vyer
landskapskaraktärer
avgränsning
helhet
rumslighet

inbjudande
lockande
rörelsemönster
ljud
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över olika landskapskaraktärer och mötet mellan dem. Landskapet konstruerades således 
bildligt från ett utifrånperspektiv utan deltagande. Vidare konstruerade deltagarna 
landskapet som upplevelse med tecken som inbjudande, användning, lockande och rörelse. 

tog sig an landskapet med hela kroppen genom att fysiskt erfara och genom att tala om 
dofter, känslor, taktila upplevelser och ljud.

Anmärkningsvärt var att deltagarna skiftade mellan synsätten beroende på vilket område 
de förklarade eller var i. Det erfarna landskapet var framträdande i de områden där 
deltagarna inte kände begränsningar, främst när det gäller rörelsemönster. I områden som 
deltagarna inte ville beträda talade man utifrån visuella termer, eftersom de betraktades 
på håll. De områden som upplevdes hysa fri framkomlighet däremot konstruerades utifrån 
upplevelser om det erfarna landskapet. 

Värt att uppmärksamma var deltagarnas personlighetsförändring som skiftade när de 
talade om landskapet som något visuellt och när de talade utifrån det som upplevelse. När 
de talade om landskapet som visuellt brukades planeringstermer i större utsträckning och 
deltagarnas yrkesroll lyste således igenom. Man talade bildligt från ett utifrånperspektiv 
om exempelvis det urbana, bebyggelsetäthet och hur gemene man ser på landskap. 

“Nä men att de har olika karaktärer och att de har olika typer av 
bebyggelsetätheter. Här ser man till exempel att stan är kompakt och 
landsbygden är mer öppen. Och det blir ganska stor konstrast när de möts.” 
(Informant 2, rad 23-25)

“Det är väl den landskapstypen som gemene man tänker, det är sten och 
mark.” (Informant 3, rad 38)

När de däremot talade om landskap som upplevelse kunde deltagarnas privatpersoner 
skönjas i större utsträckning. En trygghet hos deltagarna utlöstes och de rörde sig mer fritt 

äventyrslust och hur man använder området, som privatperson. Vi kan således konstatera 
att diskussionen blev mer upplevelsebaserad. 

kontrast med hur stadsrum upplevs: 

“Ja, jag gick ju ner till bäcken för jag tyckte den såg väldigt inbjudande ut 
och det är väl också att jag, det kan också vara individuellt men jag det är en 

är ute och går i Malmö, man går liksom hade sprungit runt och ba kolla den.” 
(Informant 1, rad 200-203)

Exempel på en deltagares personlighet som kunde skönjas då personen talade utifrån sig 
själv:

“Det är väl också det här att man kanske känner sig mer i sig själv i en 
sån här miljö som är mer tillåtande, att man kan agera på ett annat sätt.” 
(Informant 1, rad 209-210)



5. Slutsats
Avslutningsvis diskuteras de olika slutsatser vi kommit fram till 
genom att ha analyserat det empiriska materialet. Slutsatserna 
relateras till forskningsläget och till det forskningsproblem som 
introduceras i uppsatsens inledning. 
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en spänning mellan ekologi och kultur, där det ekologiska perspektivet premieras i norra 

en spänning mellan hur politik och lokala seder påverkar och skapar landskap. Vi kunde 
urskilja att politik har en större legitimitet genom globala, nationella och regionala 

som något visuellt och betraktat utifrån och något erfaret och upplevt i samspel med 

starkare och premierat, men att idén om landskap som erfaret har blivit mer framträdande 
i landskapsplanering, Olwig menar dock att den visuella diskursen är hegemonisk, alltså 
att det är det dominanta perspektivet. 

5.1. Hur landskap konstrueras i styrdokument
Vår första frågeställning gick ut på att undersöka hur landskap konstrueras i styrdokumenten 

i svensk landskapsplanering. Vi kan efter analys av två styrdokument för planering och 
förvaltning av landskap, fastslå att det fanns två tydligt framträdande perspektiv på 

perspektiven och värderingsgrunderna är de vi har benämnt som landskap som ekologi 
och landskap som något visuellt. Båda styrdokumenten beskriver landskap utifrån dess 
geologi och dess naturvärden. Det förstnämnda beskriver vad landskapet består av genom 
att beskriva dess uppbyggnad av berggrunder och jordarter, och det andra värderar 
landskapet genom att påpeka dess viktiga biotoper och bevarandevärda natur. Att det 
ekologiska synsättet är så tydligt framträdande i de två styrdokumenten kan förklaras 

att göra med lämplighet för dokumentformen. Metoderna för landskapsanalys är till sin 
karaktär väldigt präglade av naturvetenskapliga metoder, genom kartinventeringar och 
karaktärisering utifrån naturvärden och för att landskapsplanering ska kunna införliva 
det erfarna landskapet när beslutsunderlag tas fram menar vi att det därför behövs nya 
metoder för landskapsanalys, likt vår problemformulering framhåller.

Bara för att det ekologiska perspektivet har en så framträdande roll i konstruktionen av 
landskap, är inte fallet att det kulturella perspektivet har trängts undan i styrdokumenten. 
Istället används det i relativt stor utsträckning för att beskriva landskapet. Vi kan alltså 
konstatera att Lionella Scazzozis slutsats om att landskapsplanering rör sig mot att se 
landskap som både ekologi och kultur stämmer, men att det ekologiska perspektivet 
fortfarande har en mer dominant ställning i svensk landskapsplanering, vilket kan 
bero på den tradition som registrerats ovan. Det kulturella perspektivet präglas av 
historia genom att ålder skapar mening hos landskapet, samt ett fokus på objekt vilka 
är kulturhistoriska element. Vi har funnit att landskap som kulturellt och lokala seder 

stor utsträckning verkar de med liknande perspektiv. Vi kunde också konstatera att 
kulturlandskap i styrdokumenten är något som formar och påverka landskap kontinuerligt, 
därigenom kan slutsatsen dras att det är genom mänsklig påverkan på de andra landskapen 
som kulturlandskapet skapas.

KAP 5 - SLUTSATS
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Det andra tydligt dominanta perspektivet är det visuella perspektivet, alltså att se 
landskapet som visuellt och betraktat utifrån. I båda dokumenten beskrivs och värderas 
landskapet fortlöpande genom vyer och visuella element. Det är också nästan enbart 

styrdokumenten. Vi kan därigenom slå fast att Olwigs förklaringsmodell i inledningen 
om att landskapsplanering fortfarande använder traditionella representationsmetoder som 
premierar visuella perspektivet stämmer i högsta grad när det kommer till dessa båda 
styrdokumenten. Vi drar därför slutsatsen att det förutom nya metoder för landskapsanalys 
behövs det även nya sätt att representera landskapet i det beslutsmaterial som tas fram för 
förvaltning och planering av landskap. Det var i stor utsträckning genom visuella metoder 
som det ekologiska landskapet representerades och likaså fann vi att det fanns en tydlig 

vacker vy, samt att tala om landskapet utifrån en geologiska uppbyggnad. Alltså noterar 
vi med viss reservation att det visuella och ekologiska landskapet i dessa styrdokument 
båda präglas av att betraktas utifrån.

Att beskriva landskapet som något erfaret, kroppsligt och inifrån är det minst framträdande 
perspektivet i de båda styrdokumenten. Detta gör att Olwigs påstående om att det visuella 
perspektivet har en hegemonisk ställning i svensk landskapsplanering stämmer i dessa två 

ekologiska landskap politiska landskap

formas & påverkas av 
människan

kulturlandskap

Figur 12: hur kulturlandskap skapas 
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Figur 13: vilka perspektiv på landskap som betraktas utifrån respektive inifrån.
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styrdokument och forskningslägets andra konstaterande om att landskap konstrueras genom 
att erfara det håller på att få en starkare ställning verkar endast stämma när det kommer 

av landskap som härleds till hur det upplevs eller erfars i de två styrdokumenten vi har 
bearbetat.

genom hur det påverkar landskap och hur landskap värderas. Det politiska landskapet 
byggs upp genom olika maktstrukturer som påverkar landskapet, vilka är globala (EU-
förordningar, Natura-2000), nationella (statliga förordningar, riksintresse, lagar, direktiv) 
och regionala (länsstyrelsen). Vi kan också konstatera att politiken påverkar landskapet 
långt ifrån platsen där landskapet existerar, vilket går att likna vid den skillnad mellan vy 
och plats som beskrivs i forskningslägets avsnitt om visuella och erfarna landskap. Vy 
präglas av ett distanserande och utifrån perspektiv på landskapet och genom att politiska 
landskapet skapas någon plats långt ifrån präglas det också av ett distanserande och 
lösgörande från platsen. Landskapet konstruerat genom lokala seder präglas just av en 
lokal identitet och genom att landskapet som kultur och lokala seder går in i varandra kan 
båda dessa utgå ifrån platser som skapar historia och lokal kontext. I styrdokumenten kan 

kulturella landskapet genom olika statliga direktiv och lagar. Lokala seder påverkar i detta 
avseende endast kulturlandskapet genom att det ger kulturlandskapet legitimitet genom 
dess lokala kontext. När det kommer till forskningslägets konstaterande om att lokala 
seder och politik båda påverkar hur landskap konstrueras kan vi hålla med efter analys 
av styrdokument att landskap i stor utsträckning är en social produkt, dock är politik mer 
framträdande i styrdokumentens konstruktion av landskap.

5.2. Hur landskap konstrueras när det erfars
Vår andra frågeställning syftar till att undersöka hur landskap konstrueras när det erfars. 
Efter analys av landskapsvandringens transkriberade intervjuer kan vi konstatera att två 
perspektiv och sätt att konstruera landskap dominerar. Dessa två framträdande perspektiv 
är de vi titulerat landskap som visuellt och som erfaret. Den visuella konstruktionen 
framkom när deltagarna talade om landskapet utifrån vyer, olika landskapstyper och 
dess övergångar, helhet som landskapstyperna skapar tillsammans och rumsligheter. 
Konstruktionen gjordes med ett utifrånperspektiv, vilket innebär att deltagarna distanserade 
sig från platsen genom bildliga beskrivningarna. När landskapet däremot konstruerades 
utifrån det erfarna talade man från ett inifrånperspektiv med förkroppsligade upplevelser 
och inkännande för platser. Man talade utifrån känslor och deltagarna tog sig an landskapet 
genom att fysiskt uppleva det och använda alla sinnen, inte bara synen.

ekologiska landskap kulturlandskap

politik lokala seder

Figur 14: politik och lokala seder påverkar ekologiska och kulturella landskap.
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Det upplevelsebaserade perspektivet användes i aningen större utsträckning än det visuella 
och vi kan därför konstatera att vår metodutformning var till nytta för att fånga den 
erfarenhetsbaserade konstruktionen.

Att beskriva landskap som politisk företeelse förekom inte under vandringen. Endast en 
antydan gjordes då naturreservat kom på tal. Som beskrivet i analysen så kopplar vi det 
uttalandet till landskap som kulturell företeelse på grund av kontexten det sattes i då 
man kopplade det till mänsklig påverkan. Som beskrivet i forskningsläget utgör politiska 
konstruktioner en dold påverkan på landskap som sker bland annat i regelverk och i 
ägandeförhållanden. Dessa är svåra att urskilja i fält eftersom de inte behöver påverka 
platsen fysiskt. Därav kan vi konstatera att det inte gick att utläsa någon spänning mellan 
politik och lokala seder. Däremot kunde vi skönja konstruktioner angående lokala seder 
då man talade om oskrivna regler i naturen. 

Den spänning som vi beskrivit i forskningsläget mellan ekologi och kultur återfanns i 
deltagarnas landskapskonstruktioner. De båda perspektiven hade ungefär lika mycket 
utrymme i konstruktionen av landskap. Denna jämna fördelning samspelar med Lionella 
Scazzosis antydan om att landskapsplaneringen allt mer rör sig mot ett samspel mellan 
dessa två perspektiv. Landskap behöver således inte beskrivas som det ena eller det andra 
perspektivet utan konstruktionerna kan röra sig mellan dem. 

För att sammanfatta hur landskap konstrueras när det erfars kan vi fastställa, utifrån 
spänningarna redovisade i forskningsläget, att spänningen mellan landskap som visuellt 

erfarna landskapet dominerade med ett litet övertag över de visuella. Spänningen mellan 

förekom, vilket däremot lokala seder gjorde. Spänningen mellan landskap som ekologi 

uppskattningsvis i samma utsträckning vilket stärker Lionella Scazzosis antydan om att 
landskap kan ses som både ekologisk och kulturell företeelse.  

5.3. Jämförelse mellan styrdokument och landskapsvandringen
Om vi sammanfattar hur landskap konstrueras i de två styrdokumenten med stöd i 

mellan ekologi och kultur existerar i högsta grad, med en lutning mot den det ekologiska 

och ekologi ungefär lika stort utrymme när landskap konstrueras. Detta vittnar om att 
landskap som historia och kultur får aningen större utrymme när landskapet erfars än när 
det beskrivs i styrdokument genom landskapsanalys. Den andra spänningen mellan politik 

som den mer dominanta idén. Spänningen mellan politik och lokala seder gick dock inte 

i beslutsunderlag medan lokala seder i stor utsträckning gör sig synliga när landskapet 

styrdokumenten utan det visuella perspektivet har en dominant ställning och det erfarna 

spänningen mellan landskap som visuellt och landskap som erfaret var vanligast 

ett litet övertag över de visuella.
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som att kroppsligt erfara landskapet genom ett brett spektrum av sinnen och att se landskap 
som lokala seder, med sociala regler och lokal identitet. De två åsidosatta perspektiven 

svensk landskapsplanering ska påvisa det breda spektrum av idéer och beskrivningar 
av landskap som den europeiska landskapskonventionen förespråkar måste metoder 
införlivas i rådande landskapsanalyser vilka främjar ett deltagande i det analyserade 
landskapet. För att utforma sådana metoder kan vår metod för landskapsvandring utgöra 
en inspirationskälla.

5.4. Landskapsvandring
- en metod för att införliva det erfarna landskapet?

landskapet som erfarenhet inte får lika stort utrymme som landskapet som visuellt. Detta 

förekommande erfarenhetsperspektiv. Syftet med sammanställningen av metoder för 
landskapsvandringen var att fånga och frambringa just konstruktioner kring det erfarna 
landskapet, vilket lyckades genom att det gick att urskilja en konstruktion av landskap 
som innehöll lika mycket fokus på det visuella värdet som det kroppsligen erfarna. Vi 
kan därigenom notera att vår utarbetade metod, vilken togs fram för att undersöka hur 
landskap konstrueras, också är användbar för att ta fasta på landskapets mjuka värden 
för att sedan inkorporera dem i landskapsplanering. I detta fall applicerades metoden på 
planerare, men det kan med enkelhet appliceras på medborgardialoger för att ge ett bredare 
beslutsunderlag i svensk landskapsplanering där mjuka värden lyfts upp. Detta skulle 
införliva demokratiaspekten av att medborgare får vara med och värdera och beskriva sitt 
eget landskap.

visuellt erfaret

landskapsvandringen

landskapsvandringen

ekologi kultur

landskapsvandringen

politik lokala seder

styrdokumenten

styrdokumenten

styrdokumenten

Figur 15: Sammanställning av spänningar
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